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Republiek Ondernemers,

Zoetermeer - Halfweg outlets worden niet zo'n groot succes als Roermond.

De Randstad heeft een andere dynamiek.

Bovendien heeft de Randstad een dichter netwerk van Internet-platforms

waar nu ook Kleine Ondernemers elkaar vinden en elkaar aan Omzet helpen.

Fashionclick, bijvoorbeeld.

Wie koopt er bij een Outlet?

De domme consument.

De consument.... die te lui is om het internet af te struinen naar Restanten.

In een Outlet worden alle Restanten van een Merk verkocht.

Dit kan ook in een winkel.

Als Internet-platforms beter ontwikkeld zijn, blijft de consument thuis... en neemt

een everntueel 6 euro verlies aan Verzendkosten voor lief.
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De Randstad-consument 'gaat echt niet 2 of 3 uur in de file staan zij de Verkeersregelaar

van een Outlet voor een T-shirt en een Vlaamse friet'.

Niet te veel dromen: IKEA verliest ook markt aan Andere Woonwinkels.

Halfweg heeft een nieuw NS-treinstation.

Prachtig!

Maar verwacht niet dat mensen uit Haarlem - Bloemendaal massaal naar een Outlet in

Halfweg reizen.

Miscchien eenmaal: vroeger was het gebouw dat voor Outlet is gekozen een Suikerfabriek.

'Het is wel leuk om 1 x te zien, wat er van de Suikerfabriek  over is'.

Er is niets van over; de Cultuur wordt niet bewaard als Verkoop-praatje.

Dus, ben je snel klaar in Halfweg....

Ondernemers in IJmuiden piepen onder de mogelijke kost van de Halfweg Outlet.

IJmuiden is een havenstad; beetje wild.

IJmuiden  kan zichzelf in leven houden met een Heel Veel Beter Ontwikkeld

Internet-platform voor Restanten.

IJmuiden kan ook fietsroutes beter ontwikkelen, zeker vanuit Haarlem e.o.

De openbaar vervoer verbinding vanuit IJmuiden naar Halfweg  = zwaar

beroerd.

Misschien is de fiets nog wel sneller!

In de file staan is ook niets.

Zelfmedelijden van de Kleine Ondernemer.

Ik heb het al heel vaak gezegd:

 'De Hollander wil geliefd zijn bij een mooit opgepoetst imago.

  Of, wil Aso zijn... 

  En laat zichzelf door machthebbers in de schulden brengen of failliet maken'.

Kleine Ondernemers die geconfronteerd worden met de komst van een Outlet voor

het imago van de Parlementsleden - Burgemeesters - Wethouders - Media...

moeten Nuchter Zakelijk werken!

Start bij de Grondwet - het Folterverdrag - Verdrag Economische, Sociale en Culturele

Rechten.

Ondernemers krijgen door dat Holland een Republiek is, ook voor BREXIT en

Ambassades....

Bouw je Organisatie in de Republiek NL = minder administratieve systemen.

Stop met het criminele NL - Nazi parlement te voeden voor veel

Belastinggeldverspilling

in nieuwe 100% Nutteloze wetgeving.
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De Koninkrijk Ondernemer - die nu een hard lesje leert via de 100%

onbetrouwbare

Dubbele Lobby via Ambassades, Thehaguesecuritydelta, ICC , EU, VN  -

schakelt al door naar de Republiek-wetten.

Even terzijde...

Hebben jullie al ontdekt dat ik 2 miljard euro aan Lobbykosten bespaar

in de NL- EU relatie?

EU kost in Koninkrijk 6 miljard.

EU kost in Republiek NL 3,6 miljard; en dit geld rolt eerst - en ietsje

sneller - op Hollandse bodem.

Afdracht aan EU Wetten & Verdragenbank vanaf

1januari2018 = 2 miljard.

12,9 Personen van 18 jaar en ouder kosten p.p 150 euro.

Afdracht aan nieuw Republiek NL - EU - Noodsituatie

Investeringsfonds = 1,6 miljard.

12,9 Personen van 18 jaar en ouder kosten p.p 125 euro.

En..... Ondernemers...

Pak je Jaarverslag + Accountensverklaring + Belastingaangifte.

Schrijf een brief aan de Burgemeester van de Gemeente waar de Outlet-hel wordt

gebouwd.

Stel:

Jaar 2017 is jaar voor Nulmeting.

Ik houd Gemeente aansprakelijk voor financiële verliezen - faillisement van mijn

bedrijf

door komst van het Outlet-centrum.

Gemeente foltert mijn lichaam  en verlaagt mijn Levensstandaard;

dit is verboden volgens Mensenrechtenverdragen.

Voeg het Jaarverslag + Accountantsverkalring + Belastingaangifte toe.

Wat heb je dan!?      Macht.

In Republiek NL bepaalt de Arbitrage-rechtbank de wijze van

Zaken-doen.

Meer markten, geen Outlets,

Gemeenten zijn de Markten gaan verwaarlozen voor Grootheidswaan

voor Mooie Arbeidscontracten ... en ... Architectuur.

Rotterdamse ondernemers 'dachten snel rijk te worden dankzij de Markthal en rekende

te hoge prijzen aan hun klanten'....  Niet doen.

Als Architectuur zo belangrijk is, waarom wordt dan een Culturele Herinnering
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rond het gebouw

van de Suikerfabriek Halfweg  omgezet in Hersenloosheid?

Van de Silo's kan je beter je appartementen maken...voor Starters.

Minstens 50 M2 per flat!

De Maandag markt in Haarlem is niets meer.

Vroeger was dit een Stoffenmarkt.

De Maandag markt kan opnieuw worden ingericht voor Restanten Merkkleding.

Deze Ondernemers kunnen wel rondreizen door de provincie!

Modestof koop je op het Internet, of tijdens een Stoffen-spektakel.

De Zaterdag markt is voedsel - bloemen; deze is nog wel leuk.

Alle Gemeenten moeten de Markt nieuw leven inblazen!

Je kan op de fiets naar de markt.

Je kan een praatje maken.

Op de markt kunnen ook Restanten merkkleding worden verkocht.

Zelfs een Restanten Haute Couture markt - af en toe - kan leuk zijn.

Bedrijven mogen wel wat innovatiever zijn;

Richt een Bus in voor de verkoop van Restanten van Merkprodukten.

Ga ook naar scholen, voor de vakken Economie - Marketing - Management;

leg uit aan leerlingen:

Welke opleidingen zij moeten volgen.

Hoeveel werk het is om een bedrijfsplan te realiseren.

Hoe je je inkoop regelt.

Maak er iets van!

Combineer Verkoop - Kennis - Reclame - Arbeidsmarkt /

Onderwijsmarkt.

Ga ook langs Kindertehuizen; haal die kids uit een verdom-hoekje.

Ga naar Woonoorden voor Gehandicapten.

Ga naar allerlei soorten Woonoorden of krimp Gemeenten waar

voorzieningn

verdwijnen.

Geen Ego-poetserij!

Wel Boeren-verstand bedrijfsvoering.

Er zijn nog geen Hackers die de markt kunnen hacken...

'Ook Leuk Baantje voor 365 Dagen Taakstraf op Electronische Enkelband

veroordeelden'.
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With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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