
In het straatbeeld verschijnen Oost-Europeanen die van bedelen hun beroep hebben

gemaakt. In sommige gevallen zijn het leden van criminele netwerken. Om deze groepen

de wind uit de zeilen te nemen pleit Detailhandel Nederland voor een verbod op bedelen. 

lees meer »

  

Detailhandel Nederland beschouwt het hun succes dat het wetsvoorstel van Van Vliet niet

is aangenomen, op basis van bezwaren die door Detailhandel Nederland richting politiek

naar voren zijn gebracht. De initiatiefwet en de voorgestelde wijziging zijn nu van tafel.

lees meer »

  

Op 23 juni hebben de Britten gestemd vóór een vertrek uit de Europese Unie (EU).

Aangezien het Verenigd Koninkrijk (VK) een belangrijke handelspartner is voor Nederland,
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Beste Deborah,

Wie de afgelopen week het nieuws heeft gevolgd heeft het vast voorbij horen komen; bedelarij in de

winkelstraat. Detailhandel Nederland pleit voor een landelijk bedelverbod. Meer hierover leest u in

deze Detaillist. Ook de Brexit komt aan bod, want wat heeft dit voor gevolgen voor de detailhandel?

Verder schrijven we over aangifte doen, het impulsteam dat zich inzet tegen de oplopende

winkelleegstand en meer. 

Zet u ook alvast Retailpoort 2016 in de agenda? Dit jaar op donderdag 3 november, wederom in het

Kyocera Stadion in Den Haag.

Namens het team van Detailhandel Nederland, een fijne zomer toegewenst! 
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is de verwachting dat een uiteindelijk vertrek uit de EU, ook consequenties gaat hebben

voor Nederlandse bedrijven. 

lees meer »

     

De jeugd heeft de toekomst, maar belangrijker nog de toekomst is aan de jeugd. Ik las

daarover een interessante column van een collega-brancheorganisatie. Nu onze economie

in een hoog tempo aan het digitaliseren is blijven we onze arbeidsvoorwaarden nog steeds

op papier vormgeven. Het zou heel mooi zijn om ook hierbij een modernisering slag te maken om cao’s daarmee

beter toegankelijk te maken.

lees meer »

     

Begin juni is het impulsteam gestart waarmee minister Kamp de oplopende

winkelleegstand wil tegengaan. Om de kwaliteit van onze binnensteden en

winkelgebieden te behouden moeten de vierkante meters winkeloppervlakte per

saldo worden teruggebracht. De recente ontwikkelingen rondom de faillissementen en de discussies die gevoerd

worden naar aanleiding van uitbreidingsplannen geven aan dat een aanvullende impuls hierbij noodzakelijk is.

lees meer »

     

Voor een succesvolle aanpak van winkelcriminaliteit is vertrouwen tussen winkeliers en

politie heel belangrijk. Dit vertrouwen is traditioneel niet heel groot. Een vergrijp als

winkeldiefstal heeft maar weinig prioriteit bij politie en justitie, waardoor bestraffing te vaak

uitblijft. Daarnaast is het doen van aangifte nog steeds een tijdrovend proces en hoort een ondernemer zelden

hoe een aangifte is afgehandeld.

lees meer »

     

De jeugd heeft de toekomst

Impulsteam Retailagenda van start!

Aangifte doen

Overgoo 13
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
070 320 23 45

Kantoor Brussel
Nerviërslaan 85
1040 Bruxelles/ Brussel
0032.2.732 49 41
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