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Voorwoord 

 

Beste stadsgenoten, 

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Swollwacht vraagt daarbij uw steun om onze 

plannen te realiseren voor de stad Zwolle, voor al haar inwoners en voor het dierenwelzijn in onze 

stad. 

Zwols en onafhankelijk 
Swollwacht is een onafhankelijke Zwolse lokale politieke partij en heeft geen binding met landelijke 
politieke partijen of verplichtingen aan voorgeschreven landelijke partijprogramma’s. Door onze 
onafhankelijke positie kunnen wij gericht maatwerk leveren voor onze mooie veelzijdige stad Zwolle, 
voor de belangen van alle Zwolse inwoners en voor een goed dierenwelzijn in onze stad. 
 
Uw belang, onze doelstelling 
De doelstelling van Swollwacht is om op te komen voor de belangen van alle inwoners van Zwolle, 

ongeacht religie, persoonlijke geaardheid of politieke voorkeur. Onze lokale politieke partij staat voor 

een sociaal- en doelmatig beleid en voor een transparante en integere wijze van besturen, met 

respect voor de positie en belangen van alle Zwolse inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

groeperingen.  

 
Bij ons staat niemand aan de zijlijn 
Met onze inlevende en gedreven kandidaten en met een daadkrachtig verkiezingsprogramma willen 
wij opkomen, en ons inzetten voor de belangen van de Zwolse inwoners en willen wij bereiken dat 
niemand in Zwolle op het gebied van wonen, werken en welzijn aan de zijlijn komt te staan!  
 

Met uw mandaat willen wij ons daar de komende vier jaar maximaal voor inspannen:  

Daadkracht en Doen -  Samen voor Zwolle! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

William Dogger, lijsttrekker Swollwacht 

 

 

 



Onze kernwaarden   

In dit verkiezingsprogramma zijn in verschillende programma-onderdelen meerdere speerpunten 
benoemd, waarvoor wij ons in de bestuursperiode 2018 – 2022 keihard willen inzetten.  
 
Voor onderwerpen die niet in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen en waarover toch een 
standpunt wordt gevraagd, zullen wij onze politieke keuzes altijd maken, door toetsing aan onze tien 
kernwaarden. Deze tien kernwaarden zijn voor Swollwacht in de basis essentieel voor onze partij, en 
voor het besturen van de stad Zwolle. U treft ze hieronder aan:  
 

1. Respect voor mens, dier en milieu; 

 

2. Binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving, mensen de ruimte en vrijheid bieden om 

hun leven naar eigen inzicht en overtuiging in te kunnen laten vullen; 

 

3. Het borgen van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving waarin duurzaamheid centraal 

staat en waar goed wordt omgegaan met het Zwolse culturele erfgoed en de Zwolse 

historische waarden; 

 

4. Het bieden van veiligheid aan mensen, dieren en goederen;  

 

5. Zorg dragen voor sociale rechtvaardigheid en een goed welzijn voor iedere Zwolse burger; 

 

6. Zwolse inwoners en ondernemers de mogelijkheid, ruimte en kansen bieden voor ontplooiing 

en initiatieven; 

 

7. Zorg voor goed onderwijs als voorwaarde en noodzaak voor het bouwen aan een goede 

toekomst; 

 

8. Het borgen en stimuleren van een duurzame economische groei,  goede en voldoende 

werkgelegenheid voor jong en oud; 

 

9. Het bewaken van de sociale cohesie in Zwolle; 

 

10. Hanteren van een verantwoord en transparant (financieel) beleid binnen de gemeente Zwolle.  

 

  



Onze speerpunten voor de bestuursperiode 2018 - 2022 

 

Programma 1,  zorg en welzijn  

Door de vele bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid staan zorg en welzijn onder enorme druk! Denk 

daarbij aan de ouderenzorg, mensen met een beperking, thuiszorg, jeugdzorg en de geestelijke 

gezondheidzorg. Maar het bieden van goede zorg en welzijn voor jong en oud, staat bij Swollwacht 

nooit ter discussie! Wat wij in ieder geval willen bereiken op dit gebied, leest u hieronder:  

 
Samen omkijken naar goede ouderenzorg 

 een goede en toegankelijke gezondheidszorg voor ouderen, met verruiming van de thuiszorg; 
 voldoende- en wijkgericht aanbod van dagbesteding, waarbij veel aandacht is voor beleving 

en gezelligheid;  
 dat eenzaamheid onder ouderen met urgentie wordt tegengegaan. 

 
Rekening houden met mensen met een beperking 

 de openbare ruimte moet goed toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking; 
 mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen, moeten erop kunnen rekenen dat deze 

hulpmiddelen op basis van maatwerk en altijd tijdig, geleverd worden; 
 mensen die afhankelijk zijn van speciaal vervoer, moeten de zekerheid hebben, dat de 

wachttijden niet langer zijn dan één kwartier en dat men altijd op het opgegeven adres wordt  
afgezet. 

 
Kwalitatieve Jeugdzorg zonder wachtlijsten 

 het kind moet altijd en echt centraal staan, waarbij de zorgvraag als uitgangspunt genomen 
wordt, niet de financiering daarvan;  

 er moet altijd goede specialistische jeugdzorg beschikbaar zijn, wachttijden zijn daarbij niet 
acceptabel; 

 er moet actief worden gehandeld bij gevallen van intimidatie, kindermishandeling en iedere 
vorm van pesten moet worden tegengegaan. 

 
Meer maatwerk in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

 er moeten meer initiatieven worden ontwikkeld die bewerkstelligen dat stigmatisering van 
mensen met een GGZ achtergrond wordt voorkomen; 

 de gerichte inzet van ervaringsdeskundigheid moet met urgentie worden bevorderd; 
 meedoen op basis van maatwerk moet altijd uitgangspunt zijn voor mensen met een GGZ 

achtergrond.  
 
 



Programma 2,  een leefbare stad 

Iedereen verdient een plek in een leefbare stad. Een leefbare samenleving maak je samen en iedereen 

moet zich daarbij prettig en veilig voelen. Respect voor gedeelde normen en waarden is daarbij 

essentieel. Een leefbare stad gaat over meerdere onderwerpen. Naast veiligheid gaat een leefbare 

stad ook over de sociale samenhang, over verbondenheid en over het hebben van een goede en 

betaalbare woning in een fijne buurt. De leefbare stad maken we samen, de gemeente Zwolle borgt 

daarbinnen al het goede en neemt consequent en daadkrachtig maatregelen als de leefbaarheid voor 

haar inwoners wordt verstoord. Wat wij in ieder geval willen bereiken op dit gebied, leest u hieronder:  

 
Een kindvriendelijke stad 

 bij stedelijke beslissingen moeten altijd de gevolgen voor kinderen worden meegewogen. 
Kinderen vormen, naast andere groepen, de meest kwetsbare inwoners van onze stad en het 
gemeentelijk beleid moet daar meer rekening mee houden; 

 kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. De openbare speelplekken moeten veilig zijn 
en goed worden onderhouden door de gemeente; 

 voor alle kinderen in het Zwolse basisonderwijs moet het weer mogelijk worden om -als 
onderdeel van het onderwijsprogramma- het zwemdiploma A te halen. 

 
Veilig zijn en ons veilig voelen 

 inwoners van Zwolle moeten veilig zijn en zij moeten zich veilig voelen. Inwoners moeten 

erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgdraagt voor hun veiligheid. Geweld, 

intimidatie, provocerend gedrag en overlast zal dan ook nooit door de gemeente worden 

getolereerd en daadkrachtig worden aangepakt;  

 de zichtbaarheid en vooral aanwezigheid van “Blauw” op straat moet meer en beter! 

Inwoners van Zwolle moeten kunnen zien en ervaren dat over hun veiligheid wordt gewaakt; 

 wij willen goede verlichting in de openbare ruimte en willen cameratoezicht in alle 

fietstunnels en in gebieden die door de politie als risicogebieden worden beschouwd.   

 

In Zwolle laten we niemand in de kou staan 
 

 mensen die buiten hun schuld in de bijstand zijn gekomen, verdienen maximale hulp en 

ondersteuning. De eerste levensbehoeften moeten altijd worden gegarandeerd! Mensen 

mogen in dergelijke situaties nooit uit hun huis worden gezet en gas, water of licht mogen 

nooit worden afgesloten. De gemeente vervult hierbij zowel een bemiddelende als een actief 

faciliterende rol; 

 er moet meer aandacht komen voor “stille armoede”. Mensen die net niet in aanmerking 

komen voor bepaalde toeslagen moeten goed in beeld zijn bij de gemeente: het moet voor 

deze mensen beter inzichtelijk worden gemaakt dat zij wellicht in aanmerking kunnen komen 

voor inkomensondersteuning; 

 de Voedselbank moet door de gemeente ruimhartig worden gefaciliteerd in huisvesting. 

Iedereen die aan de criteria voldoet kan voor ondersteuning bij de Voedselbank terecht, 

waarbij voor niemand een begrenzing van ondersteuningsduur wordt toegepast; 

 in Zwolle komen kinderen nooit aan de zijlijn te staan omdat de financiële thuissituatie het 

belemmert kinderen mee te laten doen aan school- en verenigingsactiviteiten. Dit wordt 

door de gemeente Zwolle geborgd door een op te zetten kinder-activiteitenfonds.  



 
Kortere wachttijden en kwalitatief wonen voor jong en oud 

 de gemeente moet haalbare afspraken maken met coöperaties en marktpartijen over het  

woning aanbod in Zwolle en het daarbinnen meebewegen met de veranderde woonwensen 

en eisen. De bouwproductie van sociale woningbouw, woningen in het middensegment en 

woonvormen voor studenten en senioren, willen wij evenwichtig opschroeven naar 800 tot 

1000 nieuwe woningen per jaar, waarbij de wachttijden voor alle doelgroepen drastisch 

moeten worden verminderd;  

 inwoners van alle Zwolse wijken en woonkernen moeten op maximale support van de 

gemeente kunnen rekenen bij buurtinitiatieven en buurtactiviteiten die het wonen en de 

leefbaarheid in de betreffende Zwolse wijken en woonkernen kwalitatief bevorderen; 

 initiatieven op het gebied van bijzondere en beschermde woonvormen voor senioren 

moeten op het gebied van ruimtelijke beschikbaarheid en eenvoudige regelgeving 

ondersteund en gefaciliteerd worden; 

 het stedelijk gebied van Zwolle moet niet verder bevuild worden met hoge reclame- of 

attentiemasten. De  gemeente moet nieuwe aanvragen voor het plaatsen van hoge reclame- 

of attentiemasten niet meer honoreren.  

  

 
Programma 3,  werk en ondernemen  

Werkgelegenheid is ontzettend belangrijk, voor jong en oud! Voor iedereen een passende baan, dat 

moet de inzet zijn van de gemeente Zwolle! Om dit te realiseren hebben wij lokale en regionale 

ondernemers nodig. De gevestigde en startende ondernemers zijn de motor van onze economie en 

leveren tevens een belangrijke bijdrage aan een kwalitatieve en diverse arbeidsmarkt. Wat wij in 

ieder geval willen bereiken op dit gebied, leest u hieronder:  

 

Werkgelegenheid voor iedereen 

 mensen- jong, middelbaar of oud- die geen baan hebben, moeten door de gemeente 

geholpen worden om perspectief te houden op betaald werk, waarbij mensen met een 

arbeidsbeperking moeten kunnen participeren op hun eigen wijze;  

 de gemeente Zwolle moet met mensen zonder een baan, en die vanwege hun leeftijd niet of 

nauwelijks nog een reële kans maken op de arbeidsmarkt, een perspectiefverplichting 

aangaan. Deze perspectiefverplichting van de gemeente Zwolle betreft altijd maatwerk, 

waarbij scholing, omscholing en het creëren van gesubsidieerde banen tot de mogelijkheden 

behoren; 

 daar waar werken in een reguliere baan niet mogelijk is, moet de gemeente Zwolle 

voldoende arrangementen aanbieden voor beschut werk. Het doel daarbij moet zijn om 

mensen in een kwetsbare positie, voldoende maatschappelijk perspectief te bieden. 

 

  



Ondernemers moeten kunnen ondernemen 

 alle supermarkten en winkels mogen op alle zondagen open zijn, als de betreffende 

ondernemer dit zelf wenst; 

 de gemeente Zwolle ontwikkelt een leegstandsverordening voor winkel- en bedrijfspanden 

die langer dan twee aaneengesloten jaren in de binnenstad en wijkwinkelcentra leeg staan. 

Pandeigenaren kunnen bij dergelijke situaties een leegstandsboete opgelegd krijgen als zij 

niet willen meewerken aan een huurverlaging. Het doel hiervan is verpaupering in 

betreffende winkelgebieden tegen te gaan en (startende) ondernemers tegen betaalbare 

huren in lang leegstaande winkel- of bedrijfspand te kunnen laten ondernemen;  

 alle ondernemers moeten kunnen ondernemen en zij mogen in het ondernemen niet 

belemmerd worden door ondoorzichtige en/of overbodige regeldruk!    

 
 

Programma 4,  groen en duurzaam 

Swollwacht wil een forse bijdrage leveren om een schone wereld door te geven aan volgende 

generaties. Het verminderen van schadelijke CO2 uitstoot en het meer inzetten van schone energie 

verkrijging vinden wij erg belangrijk. Zwolle is een rivierenstad, daarom moet er meer ingezet worden 

op het verkrijgen van schone energie door middel van waterkracht. Energieverkrijging door middel 

van hoge windmolens past niet in het mooie stedelijk gebied van Zwolle en ook niet in onze prachtige 

buitengebieden met veel bijzondere en beschermde flora en fauna!  Wat wij in ieder geval willen 

bereiken op dit gebied, leest u hieronder:  

 
De Zwolse energietransitie 

 de energietransitie moet in fasen worden ingevoerd en draagvlak bij de inwoners van Zwolle 

is daarbij absoluut noodzakelijk; 

 het moet voor de inwoners van Zwolle duidelijk zijn wat de meerwaarde is van schone 

energie en op welke wijze zij, en de generaties na hen, daarmee hun voordeel kunnen doen;   

 de opbrengsten van duurzame energieopwekking, op welke wijze dan ook, moeten worden 

ondergebracht in een op te richten lokaal energiefonds waarvan alle Zwolse inwoners 

moeten kunnen mee profiteren, bijvoorbeeld door het verlagen van gemeentelijke 

belastingen.  

 

Het opwekken van schone energie in onze stad 

 er moet veel meer en sneller werk gemaakt worden van energie opwekking uit zon (het 

uitbreiden en inrichten van zonnevelden en meer zonnecollectoren op de daken van 

woningen en bedrijven), waterkracht uit de rivieren de IJssel, het Zwarte Water en de Vecht 

en warmte verkrijging uit de bodem (geothermie). Ook willen wij dat alle huurwoningen 

versneld op minimaal energielabel B niveau worden gebracht; 

 bij het inzetten van een mix van mogelijkheden voor het verkrijgen van schone energie, 

kiezen wij voor haalbare mogelijkheden met een breed draagvlak. Binnen deze mix van 

mogelijkheden kiezen wij niet voor het plaatsten van hoge windturbines (windmolens) in 

onze mooie stad.  



Hoge windturbines zijn skyline vervuilend en geven daarnaast veel overlast voor mens en 

dier in de directe omgeving. Het is daarom voor Swollwacht niet acceptabel om hoge 

windturbines te plaatsen in ons mooie stedelijk gebied of in onze prachtige buitengebieden 

met veel bijzondere en beschermde flora en fauna; 

 de gemeente moet veel meer openstaan voor opgedane ervaringen en innovaties op het 

gebied van alternatieve mogelijkheden voor energieopwekking uit andere landen en zich 

daardoor laten inspireren. 

 

Klimaatadaptatie en vergroening 

 de toename van heftige weersomstandigheden vanwege de klimaatverandering kan leiden 

tot wateroverlast in onze stad. Wij willen dat de gemeente meer werk maakt van 

klimaatadaptatie.  Dit kan door onze stad meer te vergroenen! Maar ook door minder te 

asfalteren en meer over te gaan naar het (her)bestraten van straten, stoepen en 

parkeerplaatsen met waterdoorlatende/poreuze stenen en tegels; 

 verstening van tuinen is niet bevorderlijk vanuit oogpunt van klimaatadaptatie, maar moet 

niet worden tegen gegaan door het opleggen van een extra belasting, de zogenaamde 

tegeltuintax! Mensen moeten de vrijheid blijven behouden om hun eigen tuin naar eigen 

believen en inzicht in te richten, waarbij de gemeente het aanbrengen van meer groen wel 

kan stimuleren en faciliteren; 

 in het stedelijke gebied moet klimaatadaptatie vanwege de schaarse ruimte veelal komen 

van relatief kleine projecten. Vegetatiedaken, begroeide gevels, stadsbomen, wadi's, 

waterpleinen en halfbestrating kunnen werken als klimaatbuffer: de gemeente moet deze 

initiatieven actief bevorderen. 

 
Een schoon milieu en geen overlast van laag vliegend luchtverkeer 

 met de uitbreiding van Lelystad Airport (besluit Rijksoverheid) zal het laag overvliegend 

luchtverkeer boven o.a. de Zwolse wijken Stadshagen, AA-landen en Westenholte toenemen. 

Dit is vanwege geluids- en milieuoverlast ontoelaatbaar! Wij willen dat de gemeente Zwolle 

dit als afkeurend en als ontoelaatbaar beschouwd en daar ook actief naar zal (blijven) 

handelen; 

 de gemeente mag gescheiden afvalinzameling stimuleren, maar er mag geen sprake zijn van 

willekeur in betaling of beloning, daarom is DIFTAR voor ons onacceptabel; 

 de vele afvalbakken die vanwege bezuinigingen uit de stad zijn verwijderd moeten weer 

worden teruggeplaatst om de toename van zwerfvuil te voorkomen. 

 

 

Programma 5,  onderwijs en perspectief  

Leren en ontwikkeling zorgen voor perspectief zoals uitzicht op een baan. Iedereen moet de   

mogelijkheid hebben om zich met plezier te kunnen ontwikkelen en binnen de grenzen van eigen 

kunnen een eigen perspectief op de toekomst te hebben. Dit moet onafhankelijk van iemands leeftijd 

mogelijk zijn!  Wat wij in ieder geval willen bereiken op dit gebied, leest u hieronder:  

 
 



Basisonderwijs een mooie start van leren en ontwikkelen 

 leerachterstand en schooluitval bij kinderen moeten altijd voorkomen worden; 
 passend onderwijs moet voor ieder kind beschikbaar zijn en plaatsvinden op basis van 

maatwerk; 
 leerkrachten in het Zwolse basisonderwijs moeten maximaal ondersteund worden bij de 

veelvoud aan taken die bij hen wordt neergelegd. Wij willen basisscholen niet belasten met 
extra taken zonder dat daar extra budget tegen over staat. 
 

Zwolle is een studentenstad met perspectief 

 het arbeidsperspectief en daarmee toekomstperspectief dat MBO-opleidingen bieden 
verdient meer aandacht en promotie: de gemeente moet daar actief op inzetten; 

 er moet flink geïnvesteerd worden in een goede verbinding tussen het beroepsonderwijs en 
ondernemend Zwolle; 

 wij willen dat studenten zich binden aan onze stad en dat onze stad aantrekkelijk is voor 
getalenteerde nieuwkomers. Wij vinden het belangrijk om ook voor studenten een 
aantrekkelijke stad te zijn met een veelzijdige arbeidsmarkt, een goed aanbod van geschikte 
woonruimte en een rijk aanbod van sport, cultuur en diverse uitgaansmogelijkheden.  

 
Mee kunnen doen en goede kinderopvang 

 iedere ouder of verzorger, moet, naast de zorg voor de kinderen, kunnen participeren in de 
samenleving, of dat nu door werk, scholing, mantelzorg of vrijwilligerswerk is;  

 in Zwolle moet voor ieder kind betaalbare, kwalitatieve en veilige kinderopvang beschikbaar  
zijn; 

 financiële beperkingen mogen nooit leiden tot het niet gebruik kunnen maken van  
kwalitatief goede en veilige kinderopvang. 

 

 

Programma 6,  bestuur en inspraak 

De stad is niet van de politiek. De stad is van haar inwoners! De kloof tussen bestuur en inwoners lijkt 

echter alleen maar groter te worden. Inwoners voelen zich onvoldoende betrokken bij de beslissingen 

die over hun eigen stad worden genomen. Dit moet duidelijk anders! Wat wij in ieder geval willen 

bereiken op dit gebied, leest u hieronder:  

 
Goede communicatie en tijdige informatie 

 de gemeente moet duidelijk zijn over wat zij doet en altijd uitleggen waarom zij dat doet; 

 wij maken ons er hard voor, dat iedereen die recht heeft op 

zorg/ondersteuning/voorzieningen of recht heeft op een andere gemeentelijke regeling, er 

door de gemeente tijdige en begrijpelijke informatie wordt verstrekt. De gemeente moet te 

allen tijde voorkomen dat mensen- jong of oud- in een woud van regelgeving of 

administratieve lasten belanden of voor informatie van het kasje naar de muur worden 

gestuurd; 

 inwoners van Zwolle moeten serieus en op reële wijze betrokken worden bij belangrijke 

beslissingen. Het waarom, het doel en de mogelijke effecten van inspraak moeten van meet 

af aan duidelijk zijn. 



 gemeentelijke publicaties en informatie moeten ruimbaan gepubliceerd worden in de huis-

aan- huis bladen. 

 

Inspraak stopt niet na de verkiezingen 

 inwoners van Zwolle moeten bij besluiten over belangrijke stedelijke onderwerpen hun stem 

kunnen laten horen en daarbij moet duidelijk zijn op welke manier de gemeente omgaat met 

de mening van de inwoners van Zwolle;  

 een goed georganiseerde inwonersraadpleging bij grote onderwerpen doet recht aan de 

betrokkenheid en het inspraakrecht van de inwoners van Zwolle; 

 de uitslag van een inwonersraadpleging moet op volwaardige wijze worden betrokken bij het 

nemen van beslissingen over belangrijke stedelijke onderwerpen. 

 

Goed en transparant omgaan met gemeenschapsgeld 

 instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen, moeten naar rato op subsidie worden 

gekort als het salaris van hun bestuurders/directieleden hoger is dan het salaris van een 

Zwolse wethouder; 

 nieuw aan te stellen bestuurders/directieleden van door de gemeente gesubsidieerde 

instellingen en waarvan de gemeentelijke subsidie meer bedraagt dan honderd duizend Euro 

per jaar, moeten door de Gemeenteraad worden benoemd. Deze benoeming moet 

vergelijkbaar zijn met de benoeming van een wethouder, zodat dergelijke benoemingen  

gedragen worden door de vertegenwoordigers van de Zwolse inwoners; 

 de Gemeenteraad moet het recht krijgen om via een spoedprocedure opdracht te geven  

nader onderzoek in te stellen, dan wel anderzijds tot ingrijpen te manen, wanneer een door 

de gemeente Zwolle gesubsidieerde instelling klaarblijkelijk de verantwoordelijkheden en/of 

verplichtingen die bij die subsidie horen, niet nakomt. 

 

 
 
Programma 7,  sport en cultuur  
 
Zwolle heeft een prachtige en rijke diversiteit aan amateursporten en daar zijn wij best trots op! Veld- 

en buitensporten, zaal- en binnensporten, water- en hengelsporten, noem maar op! Jong en oud, 

beperkt of niet beperkt, bemiddeld of onbemiddeld, kortom- iedereen die dat wil kan in onze stad 

meedoen aan sport, waarbij respect voor elkaar en het beleven van plezier aan de sport voorop staat. 

Maar wij zijn ook trots op de individuele topsporters en de professionele sportteams en sportclubs, 

zoals PEC Zwolle en Landstede basketbal en volleybal, die onze stad als sportambassadeurs verrijken! 

Wat wij in ieder geval willen bereiken op sport gebied, leest u hieronder:  

 
Sport is plezier, beleving en meedoen 

 de sportambitie voor amateursport, gehandicaptensport èn de professionele sport moet 
door de gemeente worden uitgedragen en waar nodig worden gefaciliteerd; 

 sport en bewegen moet door de gemeente worden gepromoot en bevordert, voor iedereen, 
onafhankelijk van leeftijd, beperking of financiële positie;  



 het beleid op binnen en buiten sportaccommodaties behoort toekomstproef en duurzaam 
ontwikkeld te worden, omdat wensen en sportambities veranderen; 

 goede nieuwe en autonome sportinitiatieven op zowel stedelijk- als op wijkniveau, moeten 
kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente. 

 
Naast sport, geeft cultuur onze stad een prachtige glans. Met een diversiteit aan culturele instellingen 
en culturele initiatieven- waaronder muziekfestivals, podiumkunsten en exposities- plezieren we 
zowel de beoefenaars als de vele bezoekers. Maar we mogen ook erg verguld zijn met hoogwaardige 
culturele publiekstrekkers in onze stad, zoals de Fundatie, de Spiegel, Waanders in de Broeren en 
Hedon en een kwalitatief palet aan onderwijsvoorzieningen voor o.a. kunst en muziek. 
 
 
Cultuur geeft onze stad een prachtige glans 

 er moet voor jong en oud voldoende aanbod in onze stad gerealiseerd worden om van 
culturele activiteiten en aansprekende muziekfestivals in Zwolle te kunnen genieten; 

 de gemeente moet bewerkstelligen dat cultuur tastbaar, zichtbaar en vooral beleefbaar is; 
 cultuureducatie moet een zichtbare, toegankelijke en beleefbare pijler zijn, voor jong en oud. 

 
Cultuurhistorie en onze mooie Zwolse tradities 

 Zwolle verdient een eigen Stadsmuseum waar de geschiedenis, het heden en de toekomst 
van Zwolle niet alleen beleefd wordt, maar ook persoonlijk wordt gemaakt. Een 
Stadsmuseum waar het echte verhaal van Zwollenaren en hun stad wordt verteld; 

 mooie initiatieven als het buurtmuseum van de Kamperpoort, die het vroeger van Zwolle 
vertellen en tonen, zijn voor Swollwacht altijd subsidiewaardig; 

 de historische bebouwing in met name de Zwolse binnenstad is drager van het verhaal van 
Zwolle, en moet onaangetast blijven;  

 de gemeente moet tradities als de intocht van Sinterklaas in haar volle glorie blijven 
faciliteren. Datzelfde geldt voor de carnavalsoptocht waarbij de gemeente sterker kan 
inzetten op het verlenen van tijdelijke faciliteiten voor carnavalsverenigingen, zoals 
gelegenheid bieden om tegen betaling van een symbolisch bedrag de diverse praalwagens te 
kunnen op- en afbouwen. 

 
Zuinig zijn op ons cultureel erfgoed 

 het cultureel erfgoed van Zwolle moet goed beschermd en bewaard blijven; 
 naast de historische binnenstad moet er blijvend aandacht zijn voor het in stand houden van 

de bijzondere Zwolse buitengebieden met beschermde flora en fauna en voor de 
zogenaamde “binnenstedelijke groene vingers”; 

 bij het nemen van beslissingen voor het waardevolle historisch gebied moet veel meer 
gebruik worden gemaakt van organisaties als “Vrienden van de Stadskern” en van wat er 
beleefd wordt bij de Zwolse inwoners. Dat houdt ons cultureel erfgoed waardevol en 
aantrekkelijk! 
 
 

 

 



Programma 8,  verkeer en verkeersveiligheid 

Vrijwel iedereen in Zwolle neemt deel aan het verkeer. En iedereen in Zwolle moet dat veilig, maar 

ook efficiënt kunnen doen, ook de bezoekers van Zwolle. Daarnaast betekent veilig en efficiënt 

deelnemen aan het verkeer bijvoorbeeld, dat de maximumsnelheid in acht wordt genomen, en 

gevaarlijke situaties voorkomen worden. Dat verkeershinder zoveel mogelijk voorkomen wordt en dat 

er voldoende parkeergelegenheid is, voor auto’s, maar ook voor fietsen en scootmobielen! Wat wij  in 

ieder geval willen bereiken op dit gebied, leest u hieronder:  

 

Minder verkeershinder en aantrekkelijker parkeren 

 een betere afstemming van werkzaamheden aan wegen en straten betekent minder 

verkeershinder en overlast: inzet en goede planning van de gemeente hierbij is vereist;  

 gratis auto- (en fiets) parkeren in en rondom de binnenstad op alle zon- en feestdagen 

bewerkstelligt gastvrijheid en nodigt mensen nog meer uit onze mooie stad te bezoeken;  

 het creëren van meer beveiligde fietsstallingen in het centrum en in de wijkwinkelgebieden 

om daarmee het fiets parkeren op niet gewenste plekken te voorkomen is belangrijk.  

 
Meer aandacht voor de verkeersveiligheid 

 er moet consequent worden opgetreden tegen hardrijdend verkeer in de 30 KM zones in 

(kinderrijke) woonwijken. Voor deze handhaving moet extra capaciteit door de gemeente 

worden ingezet; 

 wij willen dat er snelle en gerichte actie ondernomen wordt om gevaarlijke 

verkeersovergangen/kruisingen/splitsingen in onze stad aan te pakken om daarmee 

(bijna)verkeersongevallen te voorkomen; 

 er moet consequent worden gehandhaafd tegen rijdende fietsers en scooters in 

voetgangersgebieden; 

 in het kader van gladheidbestrijding willen wij dat bladeren in de herfstmaanden sneller van 

het wegdek worden geruimd en dat in de wintermaanden bij ijzel en sneeuw ook weer 

gestrooid gaat worden in woonwijken, bij scholen en bij wooncomplexen waar veel ouderen 

wonen. 

 
 
Programma 9,  dierenwelzijn  

Swollwacht heeft een warm hart voor het dierenwelzijn! Dieren zijn volstrekt afhankelijk van hoe 
mensen met hen omgaan. Op initiatief van Swollwacht is dierenwelzijn op de politieke agenda van 
Zwolle geplaatst en is het beleid op dierenwelzijn inmiddels goed geborgd. Zorg dragen voor het 
welzijn van dieren is noodzakelijk en dat doen we samen, met inwoners, en met alle stedelijke 
partners die vakmatig betrokken zijn bij het dierenwelzijn in onze stad. Dieren zijn van grote waarde, 
ook en vooral voor mensen. Wat wij in ieder geval willen bereiken op dit gebied, leest u hieronder:  
 
Het houden van huisdieren 

 vormgeven van goede educatie en voorlichting op het gebied van het houden van huisdieren; 



 de gemeente kan zich meer inzetten om het chippen van huisdieren te stimuleren en 
daarnaast intensievere controles en handhaving plegen op de aanlijnplicht voor honden; 

 Initiatieven als de Dierenvoedselbank moeten door de gemeente ondersteund worden.   
 

Het houden van klein- en pluimvee 

 pony’s en ander kleinvee moeten vrij kunnen rondlopen! Het strikken van deze dieren aan 
grondpinnen, palen of bomen wordt in Zwolle verboden en tegen overtreders wordt 
consequent opgetreden;  

 iedere houder van pony’s en ander kleinvee moet er voor zorgdragen dat deze dieren 
beschuttingsmogelijkheden hebben bij slechte weersomstandigheden; 

 kinderboerderijen bewerkstelligen veelal een goede omgang tussen kind en dier, een mooi 
educatief gegeven dat verdere stimulering verdient. De gemeente zal erop toezien dat 
tijdens de openingsuren van kinderboerderijen voldoende toezicht is en dat dieren op 
kinderboerderijen op een diervriendelijke en een zo natuurlijk mogelijke manier worden 
gehouden. 
 

Een goede dierenopvang en intensief toezicht  

 het Zwolse dierenasiel krijgt van de gemeente subsidie, maar moet daarvoor aan veel 
ingewikkelde en soms overbodige administratieve voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden 
moeten worden vereenvoudigd zodat de subsidie maximaal ingezet kan worden voor de 
opvang en zorg van dieren en niet besteed hoeft te worden aan o.a. dure accountants en/of  
interim-managers!  

 vrijwilligers op de dierenambulance mogen op kosten van de gemeente Zwolle opleidingen  
volgen, bijvoorbeeld op het gebied van dieren EHBO en dierenwelzijn;  

 de gemeente moet een extra toezichthouder dierenwelzijn aanstellen, die intensief toeziet 
op het welzijn van dieren en mag verbaliseren bij constatering van dierenmishandeling en/of 
dierenverwaarlozing. 


