
 
Zwolle, 30-4-2018 

Betreft: reactie op ‘Schets van Zwolle 2030’ 

 

Beste onderhandelaars van Swollwacht, GroenLinks, VVD en de ChristenUnie, 

 

U riep Zwollenaren op om te reageren op de 'Schets van Zwolle 2030', de beoogde basis van uw 

coalitieprogramma voor de komende vier jaar. Wij geven hierbij onze reactie als bestuur van afdeling 

Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond. We doen dit niet via het contactformulier op 

de website, maar in een open brief; zo weten we zeker dat de boodschap bij alle betrokkenen 

aankomt en houden we ook zicht op wat er verder mee gebeurt. In het vervolg van deze brief zullen 

we eerst kort uiteenzetten wat onze uitgangspunten zijn en vervolgens ingaan op onze mening over 

de Schets en op enkele aandachtspunten die we u willen meegeven. We sluiten af met een oproep 

om in gesprek te raken. 

Als humanisten stellen wij de mens en de menselijke ontwikkeling centraal. Wij hebben twee 

idealen: ten eerste het ideaal van een menswaardig bestaan voor allen en ten tweede het ideaal van 

autonomie, individuele vrijheid en het vermogen zelf na te denken. Dit is kernachtig samen te vatten 

als 'zelf denken, samen leven'. Wij hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: 1) Menselijke 

waardigheid, 2) Individuele vrijheid, 3) Mensen zijn gelijkwaardig, 4) Zorg voor onze leefomgeving, 5) 

Neutrale staat en pluriform debat, 6) Een humane samenleving. Een uitwerking van deze 

uitgangspunten vindt u in het document 'Eigentijds humanisme'. 

In uw 'Schets' zien wij veel van onze uitgangspunten terug en dat stemt natuurlijk positief. U spreekt 

van de 'aangename menselijke maat' als centrale Zwolse waarde en daar zijn wij als humanisten 

natuurlijk ook groot voorstander van. Uw aandacht voor duurzaamheid sluit aan bij het belang dat 

wij hechten aan goede zorg voor onze leefomgeving. Wel moet het ons van het hart dat de 'Schets' 

erg algemeen is en dat u de kool en de geit vooralsnog lijkt te sparen. We hebben gezocht naar harde 

keuzes, maar kunnen deze in dit document niet ontdekken. Waar u zegt een bestuur voor zich te zien 

dat 'een heldere visie heeft en knopen doorhakt' zijn wij benieuwd hoe u hier invulling aan gaat 

geven; in dit document zien wij nog geen duidelijke, concrete keuzes terug. 

Een punt van aandacht voor ons is dat de gemeente zich op religieus terrein neutraal zou moeten 

opstellen. Wij vinden het daarom onwenselijk dat de gemeente subsidie verleent aan organisaties die 

openlijk discrimineren bij het aannemen van nieuw personeel (zoals bijvoorbeeld Stichting Present, 

dat in vacatures eist dat sollicitanten 'actief meelevend lid' zijn van een kerkelijke gemeente). Zo zijn 



 
er meer voorbeelden. De fractievoorzitter van de ChristenUnie die het lastigvallen van bezoekers van 

de abortuskliniek als 'hulpverlening' betitelt. Kerstpakketten voor de minima, ingepakt met steun van 

alle politieke partijen, met daarin een magazine dat gericht is op bekering van kinderen. Een groots 

Kerst Event Zwolle, georganiseerd mede dankzij subsidie van de gemeente, waarbij moslims en 

ongelovigen niet welkom zijn als deelnemers. 

Wij vestigen er graag de aandacht op dat meer dan de helft van de Zwollenaren niet behoort tot een 

religieuze groepering, dat nog geen 40% van de Zwollenaren als christelijk staat geregistreerd en van 

hen de helft hooguit maandelijks, vaak nog minder frequent, een kerk bezoekt. De tijden van een 

gelovige meerderheid in onze stad liggen reeds lang achter ons; het zou goed zijn als de politieke 

realiteit zich hier ook op aanpast. Vooralsnog zien wij een formatieproces waarin de ChristenUnie de 

boventoon voert met o.a. het aanwijzen van de formateur en het organiseren van de communicatie 

naar buiten toe. Wij hopen dat de andere coalitiepartijen hier wat meer tegenspel in zullen bieden 

om zo te voorkomen dat een minderheid van de Zwollenaren zijn wil oplegt aan de rest. 

Tot slot een oproep: Vier jaar geleden gaven wij onze reactie op het coalitieakkoord van de 

toenmalige collegepartijen ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD. Wij zijn nooit uitgenodigd om onze 

standpunten toe te lichten en ontvingen alleen van de PvdA een inhoudelijke reactie. Zoals de 

fractievoorzitter van GroenLinks voorafgaand aan de verkiezingen schreef: ‘Als je voor de 

verkiezingen met de bewoners in gesprek gaat, moet je dat ook tijdens én na de coalitievorming 

doen." Wij hopen dat deze woorden worden waargemaakt en dat u ons op korte termijn uit zou 

willen nodigen voor een nader gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond, 

 

Het bestuur, 

Bas den Herder 

Rob Kooloos 

Marcia Bulder 

Gertjan Adema 


