Persbericht
Blijf (online) shoppen in Diest en steun de lokale
handelaars
Diest –Winkels en horeca in Diest lanceren samen met het stadsbestuur eigen online
platform en roepen op: "Koop lokaal, tijdens en na coronatijden, want buitenlandse
online website betalen onze ziekenhuizen niet.”

www.shoppenindiest.be
Al 90 winkels en horecazaken in Diest hebben zich verenigd in het online platform
www.shoppenindiest.be en het aantal blijft groeien. Daarmee willen ze klanten
blijven bedienen tijdens coronatijden. Blijf lokaal kopen. Grote buitenlandse online
webwinkels zorgen immers niet voor het leven in de stad en betalen geen
belastingen voor bijvoorbeeld onze Belgische ziekenhuizen. De dienst lokale
economie van de stad Diest ondersteunt het project en ontwikkelde de website op
korte tijd dankzij de inzet van enkele digitale creatievelingen.
De corona COVID19-crisis treft lokale handelszaken hard. Op enkele uitzonderingen
na, zoals voedings-en kapperszaken, moeten ze minstens tot en met zondag 5 april
gesloten blijven. De kans dat de periode langer zal duren is reëel. Sommige winkels
kunnen dankzij dit platform online actief blijven en de goederen aan huis leveren.
Ook sommige restaurants, frituren en andere horecazaken bieden
afhaalformules aan. Om mensen wegwijs te maken in het aanbod, werd het platform
op www.shoppenindiest.be opgericht.
Take-away, cadeaubonnen of Doe-het-zelf-materiaal
Daar krijg je een overzicht van de verschillende online shops. Je kan er ook
gemakkelijk een cadeaubon kopen, die je later kan gebruiken eens de winkels weer
open zijn. Alles wordt digitaal geregistreerd. Klanten kunnen er later met hun
digitale code in de winkel mee shoppen en de lokale handelaars krijgen het bedrag
onmiddellijk.

"Door lokaal te blijven kopen zorg je ervoor dat onze winkels en horeca deze periode
kunnen overleven", zegt schepen van lokale economie Maurits Vande Reyde. "Vergis
je niet: dit is geen liefdadigheid. Klanten krijgen waar voor hun geld. Winkels blijven
nog steeds bereikbaar, zij het op een andere manier. Een tiental winkels hebben een
goed uitgebouwde webshop en blijven online actief. Voor diegenen die
noodgedwongen een pauze nemen, hebben we het systeem van online
cadeaubonnen opgestart. Ik roep alle mensen in Diest en daarbuiten op: blijf lokaal
kopen. Tijdens en na coronatijden. Zo komen we deze moeilijke periode samen
door."
Lokaal online shoppen enkel tijdens corona?
Handelaars en het stadsbestuur gaan het platform nu intensief promoten via sociale
en andere media. Er wordt verder gewerkt om de online shopmogelijkheden uit te
breiden. Ze willen er ook na de crisis een duurzaam lokaal alternatief van maken
voor de grote buitenlandse webshops.
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