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Voorwoord - ons verhaal

Zie je de Peperbus, dan ben je thuis!
Onder het motto ‘Kies voor peper in je stad, ga voor kansen’ gaat CDA Zwolle op weg naar
de gemeenteraadstermijn 2018-2022. We nemen je graag mee in ons verhaal.
Peperbus als middelpunt
Zwolle biedt kansen voor jong en oud. Met een sterke economie en gevarieerd cultureel
aanbod en een krachtig verenigingsleven. De Peperbus is onmiskenbaar het symbool van
Zwolle. Midden in de samenleving, maar ook als kerkelijk gebouw een fundament onder
Zwolle. Onze roots liggen daar ook; in ons geloof in christelijke waarden, een geloof in de
stad en in de kracht van mensen. Op dat fundament willen wij verder bouwen aan een
samenleving die om elkaar geeft en verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.
Dijken van Wijken
Tijdens onze ‘Dijken van Wijken’ bijeenkomsten in het najaar van 2017 hebben we veel
suggesties gekregen en ideeën opgedaan. CDA Zwolle wil zich primair inzetten op de
thema’s: omgaan met elkaar, zorgen voor nu en later, veilig & vertrouwd, economie en
evenwichtige groei. Dat wat er al gebeurt op deze gebieden, willen wij tot grotere bloei
brengen. Daarom kiezen wij voor ‘peper in de stad’.
Wat ons onderscheidt
We zijn er voor elke Zwollenaar. Iedereen telt mee en iedereen doet mee, jong en oud. We
zien de behoeftes van kwetsbaren en de drive van sterke Zwollenaren. We kiezen geen
partij, maar verbinden. Zo gaan we ook met elkaar om: geïnteresseerd in en verantwoordelijk
voor elkaar. We staan voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van
tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de joods-christelijke wortels. We geloven in de
kracht van de samenleving.

Een prachtig voorbeeld van onze visie op interreligieus samenleven is Samen
Leven Anders Geloven (SLAG). Een project dat onderwerpen bespreekbaar
probeert te maken die mensen uit de samenleving aangaan. Dit vanuit
betrokkenheid bij de eigen traditie van deelnemers. In de wortel zijn Islam,
Christendom en Jodendom met elkaar verbonden door dezelfde stamvader
Abraham. SLAG is een gezamenlijk project van Protestantse Kerken Nederland,
De Room-Katholieke kerk, de Nederlands Israëlitische Gemeente en de
Islamitische stichting Platform Zwolle.
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25 energieke en enthousiaste christendemocraten
Op onze kandidatenlijst staan 25 energieke en enthousiaste christendemocraten. We
hebben een mooie mix van jong en oud, man en vrouw en evenwichtig verdeeld over de
Zwolse wijken. Wij zijn klaar om meer peper in de stad te brengen! Zodat iedereen zich thuis
blijft voelen in Zwolle.

Jan Nabers, Margriet Boersma, Leo Elfers, Arjan Spaans, Harold van Vilsteren,
Richard Kroes, Job Eijsink, Liesbeth van Es, Jokelyne Gerritsen, Inge Maartje
Pieneman, Anneloes Krone, Martijn Meuleman, Henriëtte Boerhof, Rianne van der
Veen, Herman van Assen, Maartje Stahlie, Henk Geert Vreugdenhil, Martijn
Reinders, Jan van Iersel, Jan Duenk, Roland Kortenhorst, Bert Smit, Alet Boukes,
Jan Hofstede, Julius de Vries

Thuis is niet alleen je stad of dorp, maar ook je wijk, buurt, de straat
en het huis waarin je woont. Zo’n 125.000 mensen delen dat gevoel van thuis
komen én thuis zijn in Zwolle: CDA, thuis in Zwolle!
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1. Omgaan met elkaar – omkijken naar elkaar
Hoe we omgaan met elkaar verandert door de tijd heen. De wereld om ons heen biedt
vele kansen; tegelijk bepaalt de wijk of buurt voor een groot deel ons gevoel van
‘thuis’. CDA Zwolle wil een samenleving die elkaar ondersteunt en met initiatieven
komt. De gemeente faciliteert waar nodig.
Kern van sociale verbanden
Waar noodzakelijke voorzieningen zich op korte afstand bevinden, is het prettig wonen.
Wijken met haar scholen, verenigingen en winkels zijn de kern van veel sociale verbanden.
Zwollenaren bereiken gemiddeld een steeds hogere leeftijd, waarbij voorzieningen dichtbij
huis nog belangrijker worden. CDA Zwolle vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar de
spreiding en kwaliteit van voorzieningen als scholen, zorg, hulpverlening en winkels.
Ontmoetingspunten in de wijk
Daarbij moet de wijk van de nabije toekomst het richtpunt zijn. We zien graag dat in iedere
wijk een ontmoetingspunt ontstaat om de onderlinge samenhang tussen jong en oud, tussen
welbespraakt en laaggeletterd, tussen sterk en hulpbehoevend te verbeteren. Speciale
aandacht is er daarbij voor jongerenparticipatie. Jongeren willen we nadrukkelijker betrekken
bij deelname en besluitvorming. Idealiter groeien ontmoetingspunten uiteindelijk uit tot een
multifunctionele wijklocatie waarin op termijn basisscholen, huisartsen, buurthuizen en
bibliotheken samen optrekken.
Ruimte voor vrijwilligers
Door de terugtredende overheid zetten veel vrijwilligers zich in bij buurt- of verenigingswerk.
Veel mensen willen wel een bijdrage leveren, maar willen liever niet gebonden zijn. CDA
Zwolle steunt initiatieven die de kracht van vrijwilligers bundelen en effectief inzetten, ieder
op zijn eigen manier. Sommige bewoners, bewonerscollectieven of verenigingen komen met
mooie initiatieven. Denk aan het versterken van sociale cohesie of taken die ze over willen
nemen van de gemeente. Deze mogen breder uitgedragen worden om elkaar te inspireren.

Theo (68) woont in Zwolle-Zuid. Een groot deel van zijn werkzame leven heeft hij
gewerkt in de zorg voor gehandicapten. Theo doet het de laatste tijd wat rustiger
aan. Tot voor kort was hij nog volop actief als vrijwilliger. ”Vrijwilligerswerk is van
maatschappelijk belang, maar het is ook fijn voor jezelf en het houdt je lekker
actief.”
Veel tijd heeft hij besteed aan werkzaamheden voor het COC in Zwolle, maar
daarnaast zet hij zich nog in als lid van de technische commissie van de
vereniging van Eigenaren van het flatgebouw. “Samen ervoor zorgen dat de flat er
goed uit blijft zien, zodat bewoners optimaal woonplezier ervaren.
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Burgerinitiatieven stimuleren
Voorkomen moet worden dat regelgeving demotiveert. Zo willen we ook juist verenigingen
(zoals Scouting en Wijkverenigingen) extra armslag en ondernemerschap toebedelen bij het
vinden van financiële middelen voor hun doeleinden. Denk aan afval prikken of andere
klussen in de wijk verrichten tegen een vergoeding. CDA Zwolle wil deze ideeën een
prominente plek geven in gemeentelijk beleid en uitvoering. De gemeente creëert de
randvoorwaarden waardoor de focus van een verenigingsbestuur op de versterking van de
club kan zijn en minimaal gaat over de regels van de overheid. Een mooie kans ter
ondersteuning bieden daarbij provinciale subsidies. Die willen we beter zichtbaar maken.
De verbeelding van kunst en cultuur
Kunst en cultuur geven kleur aan de samenleving. Het stimuleert de ontwikkeling van
deelnemers en het draagt bij aan saamhorigheid en identiteit van een gevarieerd
verenigingsleven. CDA Zwolle kiest voor een balans tussen amateurs en professionals. We
vinden het belangrijk dat iedereen in Zwolle zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of
andere culturele vorming, door het te beoefenen of ervan te genieten. Dat vraagt een breed
verdeeld aanbod, met zoveel mogelijk laagdrempelige voorzieningen in de wijken, zoals de
muziekschool en de bibliotheek.
Behoud van cultureel erfgoed
Waardevolle monumenten, waarvan kerken ons als CDA extra waardevol zijn en andere
gebouwen, archieven, kunstwerken en bijzondere documenten moeten met zorg behandeld
worden om ook voor toekomende generaties van belang te kunnen zijn. Vanaf januari 2018
presenteert de nieuw op te richten Stichting Allemaal Zwolle in samenwerking met onder
andere Grote Kerk Zwolle, Museum De Fundatie, Waanders In de Broeren en het
Erfgoedplatform Zwolle op een eigentijdse manier de rijke geschiedenis van de stad Zwolle.
Die ontwikkeling volgen we met grote interesse; er moet een meerwaarde voor cultureel
Zwolle bereikt worden.
Zwolle bezit een aantal prachtige orgels, waaronder het Schnitgerorgel in de Grote
Kerk en het Maarschalkerweerdorgel in de Peperbus. Beiden totaal verschillend
van klank en kleur, die beide wel als prachtige ambassadeurs van een
toonaangevend Zwolle kunnen fungeren. We dagen ArtEZ als klinkend
conservatorium uit om de handschoen op te pakken en bijvoorbeeld een ‘Zwolse
Orgelweek’ in het leven te roepen, waarbij jonge musici met elkaar de strijd
aangaan met als inzet de titel ‘Winnaar van de Zwolse Orgelweek.

Sport als gezond en sociaal bindmiddel
Sport levert op veel beleidsterreinen een positieve bijdrage. Denk aan welzijn, gezondheid,
arbeidsparticipatie en sociale verbondenheid. CDA Zwolle vindt het belangrijk om de sociale
partners te laten inzien dat investeren in sportverenigingen een meerwaarde oplevert. Zo
willen we toe naar een maximum contributiebedrag dat leden van sportverenigingen kwijt zijn
aan accommodaties. Daarnaast willen we SportService Zwolle laten doorontwikkelen tot een
sportbedrijf waarvan de sportverenigingen de ‘aandeelhouders’ zijn. Dit moet bijdragen tot
een breder gedragen sportbeleid in Zwolle. Daarmee willen we de ambitie aangaan om
Zwolle als ‘Sportstad van Nederland’ in 2022 te laten zijn.
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2. Zorgen voor nu en later– samen delen en leven
CDA Zwolle ziet een krachtige samenleving met mogelijkheden, waarin alle inwoners
van Zwolle -en gasten- zich ‘thuis’ voelen. Mensen zijn betrokken, helpen elkaar en
krijgen ondersteuning op het moment dat ze dat nodig hebben. Vanuit onze CDAtraditie doet ieder mens ertoe. Iedereen moet, als het even tegenzit, een beroep
kunnen doen op familie, vrienden, kennissen, buren en zo nodig professionele
ondersteuning.
Elk kind krijgt onderwijs
Idealiter doen kinderen zoveel mogelijk mee in het primair onderwijs. Kinderen die hun draai
niet vinden binnen het primair onderwijs, krijgen hulp geboden om hen met persoonlijke
begeleiding een betere plek te laten vinden in het passend onderwijs. Sommige kwestie zijn
zo complex dat ouders er niet uitkomen met (jeugd)zorginstellingen en scholen. Zo zitten er
op dit moment in de gemeente Zwolle circa 300 kinderen thuis, waarvoor passend onderwijs
niet toereikend is. CDA Zwolle wil een pilot starten om dit beter in te richten. We willen graag
regionale aanspreekpunten aanstellen waar ouders terecht kunnen om aan te geven wat zij
nodig hebben bij de zorg voor hun kind.
Zorg voor ouderen
Zwolle groeit toe naar een percentage van 20% senioren. Naar onze mening rechtvaardigt
zo’n grote groep ouderen, naast alle aandacht voor de jeugd en alle andere leeftijdsgroepen,
speciale attentie. Verminderde mobiliteit, hogere gezondheidsrisico’s en eenzaamheid
komen bij oudere mensen beduidend meer voor. Actiepunten, zoals betere straatverlichting,
rolstoelvriendelijke woningen en een buddybank dragen bij aan een meer seniorvriendelijke
stad. Uitgangspunt is een inclusieve samenleving, waarbij in Zwolle iedereen volwaardig
mee kan blijven doen.
Mantelzorg en respijtzorg
Iedereen die ondersteuning of mantelzorg nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Als de zorg
zich echter over langere termijn uitstrekt of zeer intensief wordt, kunnen mantelzorgers
overbelast worden. De gemeente geeft dan ondersteuning in de vorm van respijtzorg; zorg
aan de hulpbehoevende om de mantelzorger te ontlasten. Zo hebben we meer aandacht om
mensen langer thuis te kunnen laten wonen. CDA Zwolle wil de mogelijkheden van een
respijthuis onderzoeken. Om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, pleiten
wij voor een grotere rol vanuit de wijkverpleegkundige om mee te denken bij de invulling van
iemands zorgbehoefte.

Het Hospice aan de Wipstrikkerallee in Zwolle biedt een thuis voor mensen die
terminaal ziek zijn. Het voorziet in een behoefte en kent een groot draagvlak bij
burgers en bij bedrijfsleven in de Zwolse samenleving. Als bewonersinitiatief is het
ontstaan, samen met maatschappelijke partners die met elkaar de financiering
hebben rond gekregen. Onder een bestuur is het zelfredzaam met 90
zorgvrijwilligers en twee betaalde parttime coördinatoren. De lerende organisatie
blijft in beweging door steun en cursussen vanuit het onderwijs.
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Waardering en zingeving
Zinvol bezig zijn en waardering hebben veel effect op het welbevinden van mensen.
Activiteiten, zoals arbeidsparticipatie en vrijwilligerswerk dragen daar aan bij. Er vallen
helaas nog altijd mensen buiten de boot als het gaat om arbeidsparticipatie. CDA Zwolle zet
zich ervoor in dat de gemeente een goed netwerk tussen werkgevers, onderwijsinstellingen
en maatschappelijke organisaties bouwt en onderhoudt. Zodat meer mensen mee kunnen
doen. Want je bent vaak pas echt van betekenis, als je voor een ander ook van betekenis
bent.
Een gezonde openbare ruimte
Je omgeving heeft invloed op je welzijn en gezondheid. Denk aan voldoende
beweegplaatsen en sport- en spelvoorzieningen voor jong en oud. CDA Zwolle vindt het
belangrijk dat bewoners en gemeente met elkaar in gesprek gaan over een eventuele
herinrichting van de openbare ruimte. We zien dat de behoefte aan woonruimte verandert.
De integratie van wonen en zorg in de wijk zien wij als een positieve ontwikkeling. CDA
Zwolle wil dat we dit nog verder doorvoeren. Bij het (ver)bouwen van woningen benadrukken
we de mogelijkheden van levensloopbestendige bouw. Zo kunnen mensen op leeftijd of met
beperkingen langer in hun sociale leefomgevingen blijven wonen.
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3. Veilig & vertrouwd – veilig zijn, voelen en blijven
Een belangrijke randvoorwaarde om je in Zwolle thuis te kunnen voelen, is dat je je
veilig voelt: Zwolle moet daarom niet alleen veilig zijn maar ook veilig voelen. Overlast
en (potentiele) criminaliteit horen niet thuis in Zwolle en moeten effectief worden
aangepakt.
Veilig in huis en op straat
CDA Zwolle maakt zich sterk voor een veilige leefomgeving. Dat begint bij een veilige straat
en woonomgeving, met sociale wijkteams, welzijnsmedewerkers en kennispartners die in de
buurt opereren en de mensen kennen. Ook willen we voldoende blauw -en waar nodig
cameratoezicht- op straat om krachtig op te kunnen treden tegen geweld, overlast,
vandalisme, fraude en corruptie.
Voorkomen is beter dan handhaven
De politieorganisatie is de afgelopen jaren gecentraliseerd naar een Nationale Politie. Het
belang van Zwolle is daarmee onderdeel van een groter geheel geworden. Veel burgers
ervaren dat de politie verder weg is. CDA Zwolle waakt voor de belangen van de inwoners
en bedrijven in de gemeente Zwolle. Nauw overleg tussen betrokken organisaties en regio’s
versterkt de samenwerking en draagt bij aan een efficiënte inzet van de politie. Hoe beter we
weten waar inzet nodig en effectief is, des te gerichter kan er worden gehandhaafd.
Noaberschap als basis voor vertrouwen
De overheid heeft een verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving. Maar als inwoner
kun je zelf ook actie ondernemen, preventief handelen en signaleren. Mensen mogen elkaar
ook zeker aanspreken op ontoelaatbaar gedrag. CDA Zwolle stimuleert de actieve deelname
van burgers via Burgernet en buurtpreventieprojecten om (vermoedens van) misstanden
onderling te melden en door te spelen aan de officiële instanties. Een veilig gevoel begint bij
vertrouwen in je omgeving. Dat begint bij het kennen van je buurt en bewoners, maar ook bij
het intermenselijk contact met de wijkagent of professionals van de sociale wijkteams. In de
traditie van de regio Zwolle en het CDA, waarin we naar elkaar omzien: “Noaberschap”
.

Uit gesprekken van CDA Zwolle in de wijken blijkt dat er enkele jaren geleden
onderzoek is verricht naar het gebruik van applicaties (apps) in de buurt en wijk.
De gemeente Zwolle deed dit in samenwerking met de politie en Travers. Het
advies was om een ‘veilige buurt app’ te gebruiken die op straat- of buurtniveau
gemakkelijk te gebruiken is en waarbij de privé-gegevens voor anderen
afgeschermd blijven. CDA Zwolle ziet genoeg voordelen en wil dat dit onderwerp
opgepakt wordt.

Jaarlijks overleg met wijkbewoners
Zichtbaarheid en aanwezigheid dichtbij blijken dus een groot goed. CDA Zwolle wil zich
daarom inzetten voor een jaarlijks overleg met bewoners van een wijk om het onderhoud van
groen, straten en pleinen te bespreken. We zien jaarlijkse ‘Dijken van Wijken’ sessies, waar
buurtgenoten samen kunnen komen om kennis uit te wisselen. Wensen die binnen het
vastgestelde budget passen, worden door de gemeente vastgelegd en het
onderhoudsprogramma wordt erop aangepast. Daar waar bewoners zelf met elkaar het
groen willen onderhouden, verdient dit steun.
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4. Economie - kansrijk in de regio Zwolle
De Zwolse economie biedt nog volop kansen. Zowel voor een sterker bedrijfsleven, als
ook voor meer kansen voor zowel talenten en medewerkers, als wel voor mensen die
aan de kant staan. CDA Zwolle kiest voor de Regio - Zwolle waarin iedereen nodig is
en kan meedoen.
De ondernemende Regio Zwolle
Grote en kleinere ondernemingen, multinationals en startups, kiezen voor Zwolle. De regio
Zwolle wordt gewaardeerd om z’n bereikbaarheid, geschoolde mensen en faciliterend
onderwijs. Vraagstukken rond mobiliteit, bereikbaarheid, energie en arbeidsmarkt houden
zich echter niet aan gemeentegrenzen. CDA Zwolle vindt dat regionale samenwerking het
middel is om je breed te profileren. Als we over Zwolle spreken, bedoelen we stad en regio,
Regio Zwolle. Als grootste stad in dat samenwerkingsverband blijft voor Zwolle regiefunctie
noodzakelijk. Door samen op te trekken moet het mogelijk zijn onze titel als meest MKBvriendelijkste gemeente van Nederland weer te verzilveren.
Voor CDA Zwolle is het belangrijk dat bedrijven die in de regio Zwolle gevestigd
zijn of zich willen vestigen goed gefaciliteerd worden. Omdat iedere gemeente een
eigen grondexploitatie heeft, moet een ondernemer van buiten de regio met elke
gemeente apart een gesprek voeren. CDA Zwolle wil graag dat er een regionaal
aanspreekpunt komt. Daarbij maakt het niet uit of een bedrijf zich in Kampen, in
Zwolle of in Staphorst vestigt. Behalve dat dit voor de ondernemer prettig is, heeft
elke gemeente voordeel bij vestiging in de regio. Ook kan een deel van de
inkomsten van gezamenlijke verkopen ingezet worden voor de economische
ambitie van de regio.

Arbeidsparticipatie voor allen
Er vallen helaas nog altijd mensen buiten de boot als het gaat om arbeidsparticipatie,
regionaal zo’n 10.000 mensen. CDA Zwolle pleit voor het motto ‘sociaal voor wie niet kan,
scherp voor niet wil’. Zo willen we iedereen aanspreken om zijn of haar aandeel te leveren
om de stad mooier te maken. De gemeente en het bedrijfsleven vormen voor mensen vaak
een mooie kans, stimulans en springplank, maar zelf moet je de aanloop nemen en sprong
wagen. CDA Zwolle zet zich ervoor in dat de gemeente een goed netwerk tussen
werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties bouwt en onderhoudt.
Sociaal ondernemen in de lift
Sociaal ondernemerschap stimuleert ondernemerschap, betrekt mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt erbij en focust op duurzame ontwikkeling. Een prachtige
ontwikkeling dus, waar we graag meer ruimte voor vrijmaken. Bijvoorbeeld in het creëren van
broedplaatsen voor sociaal ondernemers. De infrastructuur inzake aanbestedingsbeleid,
financiering en onderwijs sluit echter niet goed aan op die ambities. CDA Zwolle wil daar
actie op ondernemen om bedrijven en medewerkers een kans te bieden

pag. 10

Jongeren vormen onze toekomst
Met een prachtig en divers aanbod aan hbo-en mbo instellingen trekt Zwolle scholieren en
studenten uit een wijde regio. CDA Zwolle is trots op deze (aankomende) generalisten,
beleidsmakers en vakmannen/-vrouwen die straks letterlijk meebouwen aan een duurzamer
en toekomstbestendiger Regio Zwolle. De stad bruist dankzij de levendigheid van het
studentenleven en de nieuwe inzichten van deze jongeren en deeltijdstudenten. Met deze
onderwijsinstellingen hebben we als gemeente goud in handen. We vinden echter dat er
meer aandacht moet komen voor met name de kwaliteiten van de MBO-studenten. Er
ontstaat immers een groot tekort aan specialisten op diverse vlakken. Juist MBO’ers met een
vakopleiding kunnen hier een verschil maken. We willen ons inzetten voor meer
praktijkervaring via stages voor hen. Dit leidt tot win-winsituaties voor de deelnemers en de
regionale bedrijven.
Oud-MBO-student Robin de Winter vindt dat MBO-studenten in de regio Zwolle
meer kansen mogen krijgen in de vorm van bijvoorbeeld stage mogelijkheden. Nu
zijn deze schaars, want bedrijven zoeken vaak studenten van het HBO of uit het
wetenschappelijk onderwijs. De bedrijven die wel studenten van het MBO zoeken
zijn veelal gevestigd in de randstad. Het maatschappelijk beeld van een MBO-er
moet beter. MBO en HBO moeten meer samen optrekken en stage mogelijkheden
afstemmen; dit zorgt voor een betere doorstroming van MBO naar HBO. CDA
Zwolle denkt bijvoorbeeld aan het upgraden van de MBO-bruisdag naar een MBObruisweek kan, net zoals bij het HBO. Dat kan het imago van de MBO-studies
versterken.

Ruimte in en voor de binnenstad
Onze binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht. Maar er zijn ook aandachtspunten.
Denk aan de ‘Weeshuislocatie’. CDA Zwolle pleit daar voor herontwikkeling, eventueel
gedeeltelijke sloop en ruimte voor ambachtelijke bedrijvigheid in combinatie met wonen.
Tegelijk vinden we dat het absorptievermogen qua aantal vierkante meters winkelruimte een
grens heeft bereikt. Wel pleiten we voor ‘local heroes’, met een bijzonder aanbod, die de
stad kleuren. Daarbij willen we aandacht voor winkelcentra net buiten de binnenstad, want
hier bevindt zich meer couleur locale. Nieuwe vervoermiddelen en routes, zoals een
elektrische bus, kunnen daarin verbinding realiseren. Voor wat betreft de
winkeltijdenflexibilisering willen we graag extra ruimte bieden. CDA Zwolle ziet onze stad als
een plaats waarin we rekening houden met elkaar en elkanders (geloofs)overtuigingen.
Hierin past ruimt voor zondagsrust maar ook om na 12 uur de winkels te openen.
Een mooi voorbeeld om in winkelgebieden meer zelfregie mogelijk te maken is de
Bedrijfsinvesteringszone, kortweg Bizz. Met deze verordening, die bij stemming
onder ondernemers wordt aangenomen of verworpen, is elke ondernemer in het
winkelgebied verplicht financieel bij te dragen. Door deze jaarlijkse bijdrage
ontstaat een spaarpot waaruit gelden voor bijvoorbeeld een feestverlichting
kunnen worden aangewend. Met name het feit dat iedere ondernemer, of het nu
een internationale keten is of een vastgoedeigenaar verplicht lid is voor een
periode van 5 jaar geeft mogelijkheden. Voorbeelden van succesvolle Bizz zijn de
Binnenstad (eerste periode) en de Diezerbrink (tweede periode).
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5. Evenwichtige groei – op een duurzame toekomst
Zwolle moet ook de komende generaties een gezond en plezierig woon- en leefklimaat
bieden, we geven de stad immers door aan onze kinderen. Groen moet je doen
(investeren), maar veel bestaand groen moet je groen laten (denk aan de groene
vingers). CDA Zwolle wil woonruimte voor alle Zwollenaren, maar tegelijk ook slim
levensloopbestendig bouwen.
Energietransitie
CDA Zwolle vindt dat Zwolle de energietransitie pro-actiever moet oppakken. Stimulering van
energiemaatregelen vinden wij van groot belang, zowel opwekking als besparing in gebruik
en bronbestrijding door isolatie. We verleggen onze focus van fossiele naar eco-energie met
een effect op bijvoorbeeld aardgasloze nieuwbouwhuizen. We willen toe naar een situatie
waarbij geen bouwvergunning meer verleend worden aan projecten waar gas als
energiebron wordt gebruikt
In Zwolle is behoefte aan een Ladder voor een duurzame stad. Een ladder die de
gemeente onder meer helpt om de spaarzame groene ruimte in de stad te
gebruiken voor klimaataanpassing en de stad niet verder laat verdichten. Een
ladder die de gemeente verplicht om groen te behouden en waar mogelijk te
versterken, die maximaal inzet op transformatie (zowel hergebruik als sloop en
terugbouw). Wanneer blijkt dat dit tot onvoldoende bouwmogelijkheden leidt, moet
worden uitgeweken naar ons waardevolle en zeer gewaardeerde buitengebied;
m.n. de in de structuurvisie genoemde mogelijkheden.

Meer huurwoningen
Voor sociale huur worden de komende jaren 600 extra woningen gepland. Maar voor de
inwoners die net buiten de norm voor sociale huur vallen is het moeilijk om betaalbare
woningen te vinden. Als mensen makkelijker kunnen doorstromen naar een betaalbare
koopwoning of huurhuis, komt er meer ruimte voor mensen die een sociale huurwoning
zoeken en snijdt het mes aan twee kanten. CDA Zwolle vindt het belangrijk dat er meer
woningen voor deze groep mensen beschikbaar komen. We pleiten voor meer woningbouw
in het segment net boven de sociale huurgrens. Zodra er meer koopwoningen in de
prijsklasse van globaal €160.000 tot €240.000 op de markt komen, ontstaat vanzelf meer
doorstroming.
Bouwen in en voor kleine kernen
CDA Zwolle vindt het belangrijk dat de kleinere kernen zoals Spoolde, Windesheim en
Wijthmen om de stad Zwolle heen leefbaar blijven en hun samenhang behouden. De
gemeente moet tijdig woningen bouwen voor met name bewoners uit de kernen zelf, zodat
die er kunnen blijven wonen in hun dorp. Dat is goed voor het verenigingsleven en andere
voorzieningen. Door met bovenstaande punten rekening te houden kunnen m.n. oudere
inwoners van deze kernen langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen wijk of dorp. Het
voordeel is dat mensen die elkaar goed kennen, elkaar eerder helpen: dat Noaberschap
koesteren wij.
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Weg met stenen, ruimte voor water
Veel stedelijke gebieden verstenen door schaars groen op te offeren aan woningbouw.
Stenen houden warmte vast. Hittestress kan leiden tot extra sterfte van vooral ouderen.
Tegelijk leiden frequentere hoosbuien tot wateroverlast. De betegelde grond kan het water
moeilijk meer opnemen en de riolering kan het massale water niet goed verwerken. Gevolg:
straten, huizen, kelder en tunnels lopen onder. CDA Zwolle wil meer bewustwording en
voorlichting over bijvoorbeeld onderhoudsarme tuinen. Gemeente en woningbouwcorporaties
kunnen daarin het voortouw nemen.
Het idee van geveltuintjes in versteende straten in bijvoorbeeld de Seringenstraat
in Pierik kwam van burgers zelf, Tuinarchitect Harry Pierik verleende medewerking
aan het concept van de bewoners: geen straat zonder bomen. Er is zelfs een
schutting geplaatst die overtollig water opvangt in een reservoir. Bij droogte het
kraantje openen en tuin begieten, en groen is de tuin.

Investeren in openbaar vervoer en transferia
CDA Zwolle wil de mogelijkheden onderzoeken waarbij bezoekers aan de stad geprikkeld
worden om niet met de auto naar de stad te gaan. Denk aan investeringen in openbaar
vervoer of bijvoorbeeld de mogelijkheden van een transferium aan de rand van de stad.
Tevens vinden we het haalbaar om in 2025 de bevoorrading van de binnenstad met zeroemissievoertuigen te verrichten. CDA Zwolle wil ernaar streven dat als de gemeente Zwolle
in 2025 een zero-emissiegebied heeft, er een logistieke hub voor overslag beschikbaar is.
Daar kunnen grotere vrachtwagens spullen brengen die met kleinere elektrische
vrachtwagens, boten of fietsen de binnenstad in wordt gebracht. Dit om de fijnstof uitstoot in
de binnenstad terug te dringen en de binnenstad voor bewoners én bezoekers een
gezondere plek te laten zijn.
Circulaire economie verbeteren
Door gratis afvalstort bij ROVA zijn Zwollenaren minder geneigd spullen naar de Kringloop te
brengen. CDA Zwolle zou willen dat mensen eerst kijken of de spullen naar de Kringloop
kunnen. Daarbij moet onderzocht worden of er een innamepunt bij de ROVA kan komen. Het
inleveren van herbruikbaar materiaal moet dan iets opleveren waarbij het inleveren van
restafval (ook ondergronds) een vergoeding mag kosten.
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Nawoord – ga voor kansen!
Thuis is niet alleen je stad, maar ook je wijk, buurt, de straat en het huis waarin je
woont. Zo’n 125.000 mensen delen met jou dat gevoel van thuis komen én thuis zijn in
Zwolle.
Zwolle doet wat met je
Zwolle biedt kansen voor en vertier aan jong en oud. Met een krachtige economie, sterke
maatschappelijke structuur en gevarieerd cultureel leven. Zwolle telt banen in vele sectoren
en biedt allerlei mogelijkheden tot sportbeoefening, vrijwilligerswerk bij verenigingen, kerken,
clubs en instellingen. Daarbij is Zwolle een aantrekkelijke stad met goede voorzieningen op
het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, horeca, winkels en recreatie. De
binnenstad van Zwolle ademt de sporen van haar rijke geschiedenis en trekt daardoor vele
bezoekers.
CDA Zwolle betekent wat voor je
CDA Zwolle is een van de deelnemende partijen in Zwolle. Wat ons onderscheidt, is dat we
er voor elke Zwollenaar willen zijn. We staan midden in de maatschappij. Iedereen telt mee
en iedereen doet mee, jong en oud. We zien de kwetsbare medemens en zien de wensen en
drive van ambitieuze en sterke Zwollenaren. We kiezen geen partij, maar verbinden. Zo gaan
we ook met elkaar om: geïnteresseerd in en verantwoordelijk voor elkaar. We staan voor de
gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van tolerantie en verantwoordelijkheid
en voor de joods-christelijke wortels. We geloven in de kracht van de samenleving.
Wat doet CDA Zwolle met jou?
Spreekt dit je aan, kies dan op 21 maart 2018 voor CDA Zwolle. Zodat we samen met jou de
kansen voor Zwolle verzilveren. Kies voor peper in je stad. Ga voor kansen. Op een mooier
thuis.

CDA, thuis in Zwolle!
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