Handreikingen voor een coalitieakkoord
Aangesloten bij de FNV

FNV MOOI heeft een drietal voorbeeld passages opgesteld die u kunnen inspireren bij het opstellen van het
coalitieakkoord. Wij hopen dat u deze wilt gebruiken.
Coalitieakkoord:

Om de leefbaarheid in centrum, wijken en kleine kernen te behouden en te vergroten, streven
wij naar een gevarieerd aanbod van kappers, schoonheidsspecialistes, pedicures, manicures
en nagelstylistes in woonwijken en wijkwinkelcentra. Zo levert de gemeente een positieve
bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente en de zelfredzaamheid van haar inwoners.
Toelichting:
De inwoners in uw gemeente hebben belang van een divers aanbod van kappers, schoonheids-specialistes,
manicures, pedicures en nagelstylistes nabij de eigen woning. De wensen van de klanten veranderen snel en worden
steeds diverser. Zzp’ers in de uiterlijke verzorging springen hier op in.
Er gaat veel aandacht uit naar de stadscentra. Heel begrijpelijk gelet op de ontwikkelingen en de toegenomen
winkelleegstand de afgelopen jaren. De wijken en kleine kernen krijgen hierdoor ten onrechte minder aandacht,
hetgeen nadelig is voor het economisch klimaat in uw gemeente en de leefbaarheid.
Verder dragen de professionals in de uiterlijke verzorging in belangrijke mate bij aan het welzijn en welbevinden van
uw inwoners én vervullen ze een preventieve rol in de gezondheidszorg. Zowel in de stad als in landelijke gebieden
draagt de beschikbaarheid van thuissalons en ambulante dienstverlening bij aan de zelfredzaamheid van uw inwoners
en vergroot dit het veiligheidsgevoel in wijken en dorpen.1

Wij staan positief tegenover werken vanuit de eigen woning, in de eigen wijk of het eigen
dorp. Nieuwe initiatieven en startende ondernemers moeten een kans krijgen, daarom is
flexibiliteit het uitgangspunt bij bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen.
Toelichting:
Alle gemeentes willen ondernemerschap, werkgelegenheid en de lokale economie stimuleren. Thuissalons en –
praktijken in de uiterlijke verzorging dragen hieraan bij in het centrum en in de woonwijken. Daarom is het belangrijk
dat het ondernemerschap in de wijken niet wordt gedwarsboomd door beleid om alle bedrijvigheid in centrum
en bedrijventerreinen te concentreren. Ook is van belang dat ondernemerschap ruimte krijgt door flexibelere
bestemmingsplannen.

Het proces voor vergunningverlening wordt verder verbeterd. Flexibiliteit is het uitgangspunt
bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen. Hierdoor kan
eenvoudiger ingespeeld worden op de veranderende markt, economische ontwikkelingen en
innovatie. Er komt beleid voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf vanuit de woning.
Toelichting:
Wenselijk is dat er duidelijke regels komen voor bedrijven, salons en praktijken vanuit de eigen woning (of bijgebouw).
Zo voorkomt u geluidshinder, parkeeroverlast en concurrentievervalsing met bijvoorbeeld detailhandel. FNV MOOI
heeft een modelbeleidsregel opgesteld.
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