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Waarom de  
politiek van  
nu Volt nodig 
heeft

Inleiding

Wij zijn Volt! Wij geloven dat betere samenwer-

king de enige manier is om de uitdagingen van 

vandaag en morgen aan te pakken. En dat begint 

bij jou, Zwollenaar. Want jouw dagelijks leven 

start bij jou thuis. In de straat. In de wijk of de 

stad. Dat is waar de gevolgen van Corona, kli-

maatverandering en politieke beslissingen tot 

leven komen. Jij kunt zorgen voor een frisse wind 

door de stad, voor nieuwe energie, een nieuwe 

generatie voor de toekomst van Zwolle. 

Zwolle staat voor grote uitdagingen. We kunnen niet 

wachten met oplossingen voor de klimaatcrisis, de woon-

crisis, de groeiende kansenongelijkheid en de groeipijnen 

van een prachtige provinciehoofdstad. Volt heeft een 

nieuwe kijk op politiek en een positieve aanpak. We geven 

jong en oud een stem, mensen meer inspraak en bouwen 

aan een duurzame toekomst voor iedereen. Daarom doen 

wij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
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Corona

Door corona hebben we allemaal een 

harde klap gehad. Bij herstel willen we 

niet in oude fouten trappen, maar ons 

richten op de economie van de toe-

komst. Door te investeren in cultuur, 

duurzaamheid, onderwijs en veiligheid 

thuis en in de buurt.

Iedere Zwollenaar 
is Europeaan

Wij zijn de pan-Europese partij die 

van onderaf de wereld positiever wil 

maken. We passen goede ideeën uit 

heel Europa toe en maken die op maat 

voor Zwolle. Onze stad is ‘Brussel’ in 

het klein. Zwolle heeft een regio-

nale functie. Voor gemeenten zoals 

Dalfsen, Heerde, Hattem, Kampen en 

Zwartewaterland is Zwolle belangrijk 

als werkgever of opleider. Ook voor 

veiligheid, klimaatdoelen en zorg zijn 

andere gemeenten op Zwolle aange-

wezen. Volt is de politieke partij die 

verder kijkt. Wij willen een grenzeloze 

stad die praktische oplossingen voor 

(lokale) problemen vindt door de 

beste voorbeelden uit Europa naar Ne-

derland te halen. Ook zetten we ons in 

om samenwerking over grenzen heen 

te verbeteren. 

Volt Zwolle  Volt Nederland  Volt Europa

Volt richt zich in Zwolle op vijf grote uitdagingen voor de komende jaren:

 1. Zwolle in evenwicht

 2. Een nieuwe kijk op de economie

 3. Gelijke kansen voor iedereen

 4. De moderne stad

 5. Meer inspraak voor Zwollenaren

 +1 Europese Unie van de 21e eeuw

Deze uitdagingen kunnen en wíllen we niet alleen oplossen. Daar hebben 

we jou voor nodig. Jouw ideeën, jouw tips, jouw hulp. Wie je ook bent, wat 

je achtergrond ook is en wat je overtuigingen ook zijn. Je bent Zwollenaar. 

De nieuwe politici van Volt willen aan de slag. We willen jouw stem laten 

horen. We willen jou met een positief geluid vertegenwoordigen in de 

gemeenteraad.

Vernieuwend

Wij Zwollenaren zijn kritisch, terwijl we 

tegelijkertijd graag oplossingen zien. 

We houden van onze oude stad maar 

zien haar ook graag groeien tot de grote 

stad die ze nu al bijna is. Volt wil zorgen 

voor vertrouwen, doordat de gemeente 

haar inwoners ziet, hoort en meeneemt 

bij beslissingen die hun levens beïnvloe-

den. We staan voor een stad van gelijke 

kansen en gedeeld geluk. Van een grote 

diversiteit aan mensen en culturen, 

verenigd als Blauwvingers.

Duurzaam

De regio Zwolle is op weg om uit te 

groeien tot de vierde economische 

regio van Nederland. Deze groei brengt 

Zwollenaren veel goeds. Tegelijkertijd 

zien we dat het ook zorgt voor een 

groei van de elektriciteitsvraag, van 

verkeersbewegingen, van consumptie. 

En we zijn op dit moment nog maar net 

op weg met de transitie naar duurza-

me energiebronnen en circulariteit. 

Wat betekent dat economische groei 

ook meer uitstoot van broeikasgassen 

inhoudt. We moeten af van het idee dat 

groei altijd beter is. We gaan naar een 

nieuwe duurzame economie waar soci-

aal en ecologisch herstel centraal staat.

Europees
denken,
lokaal doen
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1.1 Klimaat
 Het klimaat verandert door toedoen 

van de mens sneller dan ooit tevoren. 

De ligging van Zwolle in de IJsseldelta 

betekent dat de gevolgen van klimaat-

verandering geen ‘ver van ons bedshow’ 

zijn. Als we niet krachtig, snel en met lef 

ingrijpen, zal de schade onherstelbaar 

zijn. De overstromingen in Limburg en 

Duitsland afgelopen zomer hebben ons 

laten zien dat we een aantal funda-

mentele keuzes moeten maken in het 

gemeentebeleid. Volt geeft de hoogste 

prioriteit aan de vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen en het tot 

een minimum beperken van de vervui-

ling. Op een eerlijke manier, mét de 

Zwolse samenleving. 

•  Versnelling Zwolse  
duurzaamheid ambities 

 De gemeente Zwolle heeft de 

ambitie om in 2050 volledig energie-

neutraal, klimaatadaptief en circulair 

zijn. Wij ondersteunen deze ambitie, 

maar willen dit versnellen naar 2040. 

Met de inwoners van Zwolle willen we 

verkennen welke maatregelen nodig 

zijn om Zwolle in 2040 al energieneu-

traal, klimaatadaptief en circulair te 

maken. Hiervoor brengen we inwoners 

bij elkaar in een Zwols burgerforum.

Zwolle in evenwicht1
Onze eerste uitdaging is het creëren van een 

goede balans in de wereld. Europa is één van de 

rijkste samenlevingen op aarde. Waar mensen vrij 

zijn om te worden wie ze willen zijn. Maar de tijd 

waarin we leven, kent ook grote problemen.

• Isoleren 
 Volt wil de energievraag zoveel 

mogelijk terugdringen en wil dat de 

overheid helpt met leningen aan wo-

ningcorporaties en huiseigenaren voor 

betere woningisolatie die zij kunnen 

terugbetalen zodra de energierekening 

omlaaggaat. 

• Aardgasvrij wonen
 We gaan aardgasvrij wonen. Volt wil 

dat de gemeente woningeigenaren helpt 

met de overstap naar een alternatieve 

warmtebron. Ook willen wij dat innova-

ties als bijvoorbeeld warmte via geother-

mie, warmte-koude opslag of warmte-

pompen optimaal gestimuleerd worden.

• Eerlijke, eigen energie
 Volt wil dat de gemeente inwoners 

actief informeert over energiemoge-

lijkheden in hun wijk en woning. Op die 

manier kunnen wijkbewoners zélf het 

initiatief pakken en collectieve initia-

tieven oprichten, die ervoor zorgen dat 

lasten en lusten lokaal gedeeld worden.

• Smart grids
 Wij willen het elektriciteitsnetwerk 

ontlasten door ‘smart grids’ te stimule-

ren. Met een smart grid kunnen buren 

gebruik maken van elkaars elektriciteit, 

op de momenten dat zonnepanelen 

meer elektriciteit produceren dan no-

dig is voor eigen gebruik.

•  Innovatief ondernemerschap 
stimuleren

 Volt wil dat de overheid groene 

innovaties stimuleert door de eerste 

klant te zijn van duurzame start-ups. 

Ook willen we hiervoor de samenwer-

king met mbo’s en hbo’s versterken. 

• Regionaal Energielandschap 
 Aangezien klimaatverandering zich 

niet aan grenzen houdt, pakken wij 

deze uitdaging over grenzen heen aan 

met buurgemeenten in een regionale 

energiestrategie (RES). Volt is voor-

stander van de plannen voor een duur-

zaam energiecluster in Zwolle Noord 

en ziet dit als een belangrijke stap in de 

creatie van een volwaardig regionaal 

energielandschap met Dalfsen, Stap-

horst en Zwartewaterland. 

1.2 Natuur en landbouw 
 Zwolle is een prachtige groene 

stad. Dat willen we nog verder uitbou-

wen want natuur en biodiversiteit zijn 

cruciaal in de strijd tegen klimaatver-

andering. We krijgen vaker te maken 

met weerextremen: hevige regenbui-

en met méér wateroverlast en hete 

zomers met meer hittestress. Natuur 

zorgt ervoor dat water makkelijker de 

bodem in trekt, dat hitte minder wordt 

vastgehouden én het zorgt voor een 

rustiger, mooier en gezelliger straat-
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beeld. Ook willen wij de landbouw en 

veeteelt toekomstperspectief bieden 

en samen toewerken naar innovatieve 

en lokale voedselvoorziening. Op die 

manier komen mens, natuur, landbouw 

en dierenwelzijn meer in balans.

• Stadsboswachter
 Een stad heeft een eigen ecosys-

teem, met insectvriendelijke bermen, 

diverse stadsbossen en groen in stra-

ten en rondom gebouwen. Om deze 

kennis en expertise uit te breiden wil 

Volt een stadsboswachter aanstellen, 

die naar Rotterdams voorbeeld het 

ecosysteem in zijn geheel benadert, 

een educatieve en voorlichtende rol 

krijgt en begeleiding biedt aan Zwol-

lenaren die bijvoorbeeld hun straat of 

schoolgebouw willen vergroenen. 

Volt wil zo jong en oud uitdagen om 

bewuster en duurzamer om te gaan 

met de eigen leefomgeving.

•  Maak grijs groen, met tuin- 
straten en groene daken

 Volt pleit voor het invoeren van 

een biodiversiteitsscan, waarin bij elk 

project en plan, in iedere fase bekeken 

wordt waar de kansen voor biodiver-

siteit liggen en hoe deze verzilverd 

kunnen worden. Het is daarnaast onze 

ambitie om tot een gestandaardiseerde 

aanpak te komen voor straatvergroe-

ning zodat elke wijk, of straat, dit een-

voudig zelf kan oppakken. Volt wil net 

als Deventer en Antwerpen ‘tuinstra-

ten’ in Zwolle verder uitbreiden en 

daken en bushokjes vergroenen.

• Landschap en natuurwaarden 
 Groen is goed voor de biodiversiteit, 

het klimaat én voor de eigen gezond-

heid. Daarom wil Volt waardevolle 

natuur aanwijzen, actief beschermen, 

versterken en monitoren. Bebouwing 

of andere ingrepen in de fysieke (leef)

omgeving mogen niet ten koste gaan 

van landschappelijke kwaliteiten en 

aanwezige natuurwaarden maar zouden 

juist natuurwaarde moeten toevoegen. 

• Regeneratieve landbouw
 Zwolle telt 124 landbouwbedrij-

ven, waarvan meerdere op dit moment 

bezig zijn met natuurinclusieve- en 

kringlooplandbouw. Deze boeren 

kiezen ervoor de natuur meer ruimte te 

geven	en	grondstoffen	zoveel	mogelijk	

te hergebruiken. Door dubbeldoelge-

wassen te groeien, gebruik te maken 

van reststromen uit de voedingsindus-

trie of een bijvriendelijke bloemen-

pluktuin aan te leggen, zoals de Zwolse 

Stadslanderijen doen. Volt ziet hier-

voor kansen in Zwolle en wil agrariërs 

die hiermee bezig zijn toekomstper-

spectief bieden. Te beginnen met een 

permanente locatie op de Dijklanden 

voor de Zwolse Stadslanderijen. 

• Verticale stadslandbouw
 Wij willen in Zwolle mogelijkheden 

creëren voor ‘vertical farming’ of ook 

wel stadslandbouw waarbij gewassen 

in meerdere lagen op elkaar worden 

geteeld in bijvoorbeeld leegstaande 

kantoorpanden. Voedsel kan in of vlak-

bij de stad worden geproduceerd waar-

door productie en consumptie weer 

dichter bij elkaar gebracht worden. 

• Voedselcoöperaties 
 Agrariërs hebben een langlopende 

traditie om gezamenlijke oplossingen te 

bedenken voor individuele uitdagingen: 

zo zijn coöperaties als de Rabobank en 

FrieslandCampina ontstaan. Wij willen 

voortbouwen op deze coöperatieve tra-

ditie en samen met boeren én inwoners 

nieuwe lokale en duurzame verdienmo-

dellen ontwikkelen. Om lokale producten 

aantrekkelijker te maken voor Zwollena-

ren,	willen	we	dat	de	gemeente	(financi-

ele) ondersteuning biedt aan mensen die 

een voedselcoöperatie willen starten.

• Zwolle als diervriendelijke stad
 Wij willen verbeterde richtlijnen 

voor dieren in het wild, gezelschaps-

dieren, dieren in de veehouderij en 

proefdieren. Dieren hebben recht op 

hun natuurlijke gedrag en leefkwaliteit. 

Volt zet in op stimulering van goede 

voorbeelden, voorlichting en bewust-

wording onder Zwollenaren.

1.3 Veiligheid
•  Sociale en digitale veiligheid 

verbeteren met elkaar
 Volt wil dat iedereen in een veilige, 

vrije wereld kan leven. Dat begint 

met veiligheid in de wijk. We geloven 

in de kracht van een gemeenschap 

en sociale verbinding, wat vraagt om 

goede samenwerking tussen inwoners, 

woningcorporaties, sportverenigingen, 

scholen, politie, Travers Welzijn en de 

gemeente. Ook zorgen we ervoor dat 

kwetsbare Zwollenaren een veilige plek 

hebben om te wonen. En hebben we 

aandacht voor de digitale veiligheid van 

de overheid zelf en de weerbaarheid 

tegen cyberaanvallen.

•  Drank en drugsgebruik onder 
jongeren en jongvolwassenen

 Drugsproblematiek is een omvang-

rijk probleem in Zwolle. Gebruikers 

houden de drugscriminaliteit in stand. 

Hier is dus een duidelijke verschuiving 
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van mentaliteit nodig. Dat gaat alleen 

werken als er verbinding wordt gelegd 

met jongeren, op een manier die voor 

hen begrijpelijk en gangbaar is. Volt wil 

het IJslands model ter preventie van 

middelengebruik introduceren. Daar is 

intensief geïnvesteerd in aanbod van 

sport en andere manieren van vrije-

tijdsbesteding. Deze ‘natural highs’ 

verminderen stress of verveling in hun 

leven, waardoor ze drank en drugs 

laten staan: IJsland heeft nu het laag-

ste aantal gebruikende jongeren van 

Europa.  

•    Verjonging drugshandel  
tegengaan

 Uit onderzoek blijkt dat jongeren 

steeds	vaker	slachtoffer	van	georgani-

seerde drugscriminaliteit, waaronder 

van ondermijning. Opvallend hierbij is 

dat er sprake is van verjonging in de 

drugshandel in Zwolle. We willen dat 

de gemeente drugshandel door jonge-

ren aanpakt, in samenwerking met het 

onderwijs en andere partners.

1.4 Integratie 
•     Integreren door gelijkwaardig-

heid en verbondenheid 
 1 op de 5 Zwollenaren heeft een 

migratieachtergrond. Een deel van 

deze Zwollenaren is als vluchteling 

naar Nederland gekomen. Volt wil de 

onderlinge banden tussen Zwollena-

ren aanhalen door ontmoetingen te 

organiseren en zichtbaar te maken wat 

wij delen. Want alleen door elkaar te 

begrijpen, te accepteren en te res-

pecteren kunnen we samen vooruit. 

Zoals het ‘Buddy to Buddy’-systeem 

uit Utrecht, waarbij ‘oude’ en ‘nieuwe’ 

inwoners met dezelfde interesses aan 

elkaar worden gekoppeld. Dit initiatief 

richt zich op gedeelde passies en niet 

op	een	specifieke	hulpvraag.	Dat	kan	

een goede toevoeging zijn op Hart voor 

Zwolle en Voor Elkaar. We denken dat 

een grotere groep (nieuwe) Zwolle-

naren zich hierdoor aangesproken zal 

voelen. 

Volt creëert
een goede balans
in de wereld
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2.1 Onderwijs
 Goed en toegankelijk onderwijs 

zorgt ervoor dat je je als mens (blij-

vend) kan ontwikkelen en kan worden 

wie je bent. Als Volt willen wij ons 

inzetten voor het uitbreiden van de 

kansen die Zwolse leerlingen krijgen 

om zich te ontwikkelen en 21e-eeuwse 

vaardigheden te leren, zoals grens-

overschrijdend samenwerken. Hiervoor 

willen wij Europese waarden en de EU 

het klaslokaal inbrengen.

•  Voorschoolse en vroegschoolse 
educatie (VVE) voor ieder kind 

 VVE is bedoeld om kinderen vanaf 

2 jaar extra te stimuleren in hun (taal)

ontwikkeling door spelenderwijs taal, 

rekenen, motoriek en sociale vaardig-

heden te leren, zodat ze een betere 

Gelijke kansen
voor iedereen 2

Onze tweede uitdaging is het realiseren van kan-

sengelijkheid. Volt zet zich in voor een diverse en 

inclusieve samenleving. Met gelijke kansen op de 

woningmarkt, in de toegang tot zorg, in zelfont-

wikkeling op school en in het kunnen meedoen in 

de samenleving. Waar jezelf zijn betekent dat je 

gehoord en gezien wordt. Waar je kunt bouwen 

aan onze gezamenlijke toekomst, op jouw manier. 

start maken op de basisschool - en 

daarmee ook de rest van hun leven. 

In Zwolle komen alleen kinderen met 

een risico op onderwijsachterstand in 

aanmerking voor VVE. Volt wil VVE 

voor alle Zwolse kinderen beschikbaar 

stellen. 

• Europese burgerschapsvorming
 Kansen voor Zwolse jongeren wor-

den vergroot als zij over grenzen leren 

kijken. Daarom willen wij deelname aan 

het ‘European Parliament Ambassador 

Programme’ aanmoedigen waar jonge-

ren leren hoe de EU ontstond, werkt, 

hun dagelijkse leven raakt en hoe zij 

persoonlijk verbonden zijn met jonge-

ren in andere Europese landen. 

•  Meer Europese uitwisselings-
programma’s

 Ook willen wij een ‘kennismakelaar’ 

aanstellen om de mogelijkheden voor 

Zwolse mbo- en hbo-studenten uit te 

breiden en, net zoals wo-studenten, 

de keuzevrijheid krijgen om via het 

Erasmus+ programma zelf te kiezen 

waar en wanneer ze een stage, project 

of semester aan een buitenlandse 

onderwijsinstelling gaan volgen. 

•  Betere aansluiting onderwijs  
en arbeidsmarkt 

 Om het talent van leerlingen en 

studenten te behouden voor onze stad 

en regio willen we werken aan een 

betere aansluiting tussen het onderwijs 

en de arbeidsmarkt. Om jongeren de 

kans te bieden om het beste uit henzelf 

te halen willen we, door in gesprek te 

gaan met onze scholen in de regio, een 

versoepelde overgang van vo-mbo-hbo 

proberen te stimuleren. Hiermee sti-

muleren we ook het leven lang ontwik-

kelen op elk niveau.

2.2 Wonen 

 Een dak boven je hoofd is een 

basisrecht. Op dit moment kent Zwolle 

een van de krapste woningmarkten van 

Nederland (Omgevingsvisie 2030  

Zwolle, 2021). Het beperkte aanbod 

van betaalbare woningen maakt dat 

wonen in Zwolle een luxe dreigt te wor-

den. Volt vindt dat de overheid ervoor 

moet zorgen dat het woonrecht van 

iedereen beschermd wordt.

•  Méér duurzame & betaalbare 
sociale- en middenhuur

 Door meer woningen te bouwen 

voor het sociale en middensegment, 

kan iedereen een plekje in Zwolle krij-

gen. We zoeken de juiste balans tussen 

snelheid van bouwen, betaalbaarheid 

en duurzaamheid door:

  1.  Grond tegen lage (pacht)prijs 

beschikbaar te stellen en lenin-
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gen aan te bieden aan ontwik-

kelaars, die energiepositieve 

huizen willen bouwen tegen 

betaalbare prijzen voor lage en 

middeninkomens. De lening kan 

op termijn worden terugbetaald 

met inkomsten uit de opgewekte 

energie. In Wenen zien we dat de 

gemeente er op deze manier voor 

kan zorgen dat huren laag blijven.

  2.  Circulaire (biobased)bouw en 

sloop, prefab woningen en het 

gebruik van 3D-printtechnologie 

te bevorderen.

•  Bescherming van bestaande 
woningvoorraad 

 We willen krapte op de woningmarkt 

tegengaan door het introduceren van:

  1.  Een opkoopbescherming, waar-

door bestaande koopwoningen 

bedoeld voor starters en midden- 

segment niet veranderd kunnen 

worden in huurwoningen.

  2.  Een verhuurdersvergunning om 

misstanden in de huurmarkt te-

gen te gaan zoals benadeling van 

huurders, slecht onderhouden 

woningen, of woonoverlast door 

hennepkwekerijen. 

  3.  Een openbaar verhuurdersre-

gister waarin studentenkamers 

geregistreerd staan, zodat 

studenten kunnen zien of ze een 

vergelijkbare prijs betalen als 

andere huurders in dezelfde wijk 

en of er overlastmeldingen zijn. 

•  Een nieuwe kijk op samen wonen
 Naast nieuwbouw en bescherming 

van bestaande bouw, willen wij ook 

ondersteuning bieden aan collectieve 

wooninitiatieven. Door de manier waar-

op we wonen te vernieuwen, kunnen 

we doorstroming bevorderen, oplossin-

gen bieden voor mensen die het gevoel 

hebben ‘vast’ te zitten en de Zwolse 

gemeenschapskracht versterken. Dit 

willen wij doen door: 

  1.  Collectieve wooninitiatieven 

financieel	te	steunen	d.m.v.	

leningen en garantstelling;

  2.  Een wooncoach aan te stellen 

voor persoonlijk woonadvies aan 

ouderen en starters; en 

  3.  Collectieve woonvormen op te 

nemen in nieuwbouwplannen. 

2.3 Zorg
 Volt staat voor een samenleving 

waarin zorg voor iedereen toegankelijk 

is. Volt wil de zorgvraag verminderen 

door meer in te zetten op preventie en 

meer focus op het bevorderen of be-

houden van de gezondheid. Aandacht 

voor gezondheid en ontwikkeling is pas 

écht mogelijk bij voldoende inkomen, 

een goed dak boven het hoofd en een 

veilige leefomgeving.

•  Gezondheid en preventie op 
school en in de stad

 Wij willen dat kinderen en jongeren 

beter voorlichting krijgen over de voor-

delen van een gezonde levensstijl. Volt 

wil dat de scholen, naar Zweeds en Fins 

model,	specifieke	lessen	over	gezond-

heid verzorgen, meer ouderbetrok-

kenheid bevorderen en meer aandacht 

geven aan gebalanceerde school-

maaltijden. Ook willen wij de Zwolse 

buitenspeeldag herintroduceren om 

een actieve leefstijl aan te moedigen. 

Daarnaast wil Volt dat Zwollenaren 

beter voorgelicht en gestimuleerd 

worden gezondheidsbevorderende 

keuzes te maken en dat ongezonde 

keuzes minder aantrekkelijk én minder 

toegankelijk worden. Zo wil Volt, in lijn 

met de Amsterdamse City Deal, onge-

zonde voeding weren uit de stad en het 

afgeven van nieuwe vergunningen aan 

gezonde en non-alcoholische horeca 

stimuleren. Volt wil daarnaast rookvrije 

gebieden op straat uitbreiden door de 

winkelstraten in de binnenstad en alle 

terrassen rookvrij te maken. 

•  Sociaal werkers in het  
(beroeps)onderwijs voor  
betere jeugdhulp

 Volt wil op het voortgezet on-

derwijs en in het beroepsonderwijs 

laagdrempelige hulp bieden bij sociaal 

emotionele problemen die leerlingen 

en studenten ervaren. De wachtlijsten 

van de geïndiceerde zorg zijn enorm, en 

de werkdruk in het onderwijs is hoog. 

Goed opgeleide sociaal werkers/stu-

diecoaches kunnen binnen de scholen 

achterliggende problemen signaleren 

en direct hulp bieden buiten wachtlijs-

ten of lange intake bureaucratie om. Do-

centen kunnen problemen vroegtijdig 

signaleren en direct doorverwijzen en 

zich vervolgens richten op hun werk en 

expertise: lesgeven. Leerlingen en stu-

denten worden snel geholpen voordat 

de problemen zoals verzuim, vroegtijdig 

schoolverlaten en overmatig drugs- of 

drankgebruik uit de hand lopen.

•  Toekomstbestendig zorgmodel 
met lokale jeugdzorgcentra

 Eén op de 10 Zwolse jongeren ont-

vangt jeugdhulp via de gemeente. Volt 

wil een goed georganiseerde, toegan-

kelijke en betaalbare lokale jeugdzorg 

voor iedere jongere en dat er goed 

gekeken wordt naar de samenhang van 

problematiek, omdat er vaak een heel 

scala aan (onzichtbare) problemen ten 

grondslag ligt. Een goede organisatie 
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moet ertoe leiden dat de administra-

tieve lasten worden teruggebracht, 

de wachtlijsten worden verkort en dat 

er voldoende mogelijkheden zijn voor 

acute opnames. Volt ziet het van grote 

toegevoegde waarde om jongeren te 

betrekken in de beleidsvorming en uit-

voering, zoals dat ook in Finland wordt 

gedaan. Volt wil hierbij: 

 •  meer aandacht en geld naar een  

gezinsgerichte aanpak;

 •  betere/zwaardere specialistische  

beoordeling van de problematiek;

 •  verkleinen van de kloof tussen 18- 

en 18+ als het gaat om gemeente-

lijke voorzieningen; en

 •  ondersteuning van een lerend sys-

teem waarbij data van bestaande 

oplossingen wordt verzameld om  

te onderzoeken wat wel en niet  

ingevoerd kan worden.

• Mantelzorg en respijtzorg
 Mantelzorgers zorgen voor een 

chronisch zieke, gehandicapte of 

hulpbehoevende partner, familielid 

(zoals ouder of kind), vriend of kennis. 

Mantelzorgers zijn geen professione-

le zorgverleners, maar geven - vaak 

langdurige en intensieve - zorg omdat 

zij een persoonlijke band hebben met 

de hulpbehoevende. Volt Zwolle wil 

dat mantelzorgers een casemanager 

krijgen zodat ze op aanvraag ontlast 

kunnen worden met informele zorg, 

logeer- en/of respijtopvang

• Bewegen en (top)sporten 

 Volt wil bewegen en (top)sporten 

door bewoners voor bewoners bevor-

deren. Sport is één van de uithang-

borden van Zwolle. Topsport verbindt 

mensen en breedtesport mobiliseert 

inwoners om zelf in actie te komen.  

Een goede wisselwerking tussen top- 

en breedtesport is belangrijk. 

 1.  Een belangrijk doel van Volt is het 

binnenhalen en organiseren van 

topsportevenementen, door bv. 

een samenwerking aan te gaan 

met partijen zoals het NOC*NSF.

 2.  Volt wil topsport faciliteren door 

verenigingen in hun ambities 

voor het hoogste nationale ni-

veau te ondersteunen, individue-

le sporters (beter) te begeleiden, 

meer sport op scholen te krijgen 

en en gemeentelijk topsport 

steunpunt te formeren. 

	 3.		Volt	wil	(meer)	sport-	en	fitnes-

sapparatuur in de buitenruimte. 

• Zwolse eSport Arena
 Volt wil een Zwolse eSport arena 

realiseren om de gamende jeugd in 

Zwolle een gemeenschappelijke ruimte 

te bieden om buitenshuis andere 

gamers te ontmoeten en hun hobby 

te beoefenen. De eSports arena heeft 

twee functies: als eerste een verga-

derplaats voor jongeren om samen te 

gamen en contacten te leggen. En ten 

tweede als eSports arena voor regiona-

le en landelijke toernooien.

2.4 Inclusiviteit
 Gelijke kansen creëren betekent 

niet dat iedereen hetzelfde moet of 

kan presteren. We verschillen van 

elkaar en dat is goed. Die verschillen 

zorgen dat onze samenleving zich 

op een goede, kleurrijke manier kan 

ontwikkelen. Maar in praktijk lopen nog 

steeds veel mensen tegen maatschap-

pelijke drempels aan om wie zij zijn, en 

niet om wat ze doen of kunnen. Wij zijn 

daarom blij dat Zwolle een Regenboog-

stad is en sturen op gerichte actie die 

acceptatie van de lhbtiq+ gemeenschap 

vergroot en uitsluiting tegengaat. 

•  Armoedebestrijding en  
schuldhulpverlening

 De negatieve gevolgen van armoe-

de en schulden zijn enorm: sociale uit-

sluiting, hogere criminaliteit, slechtere 

gezondheid, een lagere kans op een 

opleiding en schulden. Problematische 

schulden hebben een grote impact op 

het persoonlijk leven en het functio-

neren in de maatschappij. Daarmee is 

het ook een maatschappelijk probleem. 

Gelijke kansen creëren betekent dat 

we ervoor zorgen dat onze voorzienin-

gen passen bij degenen die er gebruik 

van maken. Mensen die meer onder-

steuning nodig hebben, krijgen die 

ook. Zwollenaren die door armoede 

en schulden juist een grote behoefte 

hebben aan hulp, moeten de grootste 

zelfredzaamheid tonen en zich door on-

begrijpelijke regels en stapels papier-

werk heen vechten.

Volt wil daarom gezinnen die leven in 

armoede en/of schuldhulpverlening 

helpen. Samen met maatschappelijke 

organisaties moet de gemeente een 

geheel vormen om armoede beter 

te bestrijden en betere schuldhulp-

verlening te bieden. Dat kan met een 

combinatie van preventie, daadwerke-

lijke (integrale) schuldhulpverlening en 

nazorg.

•  Lobby op gang brengen  
met VNG voor experiment  
basisinkomen

 Volt is voor een basisinkomen dat 

een gegarandeerd minimuminkomen 

waardeert zonder de noodzaak dat 

je betaald werk moet vinden of bang 

moet zijn dat je je bijstandsuitkering 

verliest als je bijverdient. Ook willen wij 
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werk waar nu geen inkomen tegenover 

staat, zoals mantelzorg of vrijwilligers-

werk, met een basisinkomen kunnen 

waarderen. De huidige Participatiewet 

staat een basisinkomen echter niet 

toe. We zijn daarom voorstander van 

de herziening van de Participatiewet 

en willen in samenwerking met de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG) lobbyen voor lokale experimen-

teerruimte voor een basisinkomen in 

de nieuwe Participatiewet. Zo kunnen 

we	op	in	praktijk	de	financiële	haal-

baarheid en alle mogelijke gevolgen 

van een basisinkomen onderzoeken. 

Op die manier kan Zwolle bijdragen 

aan de kennis en besluitvorming over 

eventuele landelijke introductie van 

een basisinkomen.

•  Experiment met basisbanen  
bij wijkbedrijven 

 Het niet hebben van werk - of het 

niet kunnen werken - kan tot gevolg 

hebben dat mensen zich uitgeslo-

ten voelen. Wij willen daarom naar 

Gronings voorbeeld een experiment 

starten voor inwoners die graag willen 

werken, maar voor wie een betaalde 

baan niet haalbaar is. Door een basis-

baan te scheppen voor deze inwoners, 

kunnen zij tegen minimumloon aan de 

slag bij een wijkbedrijf in hun buurt en 

bijdragen aan een veilige, gezellige en 

gezonde wijk. 

• Volta: gemakkelijker omscholen
 We willen mensen die hun baan 

verliezen helpen met het maken van de 

overstap naar werk in nieuwe sectoren. 

Hiervoor willen wij het omscholingspro-

gramma (Upgrade Jezelf) van de Regio 

Zwolle onder de aandacht brengen van 

de Euregio en samenwerkingskansen 

verkennen.

 

• Tegengaan menstruatiearmoede
 Doordat praten over menstruatie 

voor velen ongemakkelijk is, weten 

we pas sinds 2019 dat er menstrua-

tiearmoede is in Nederland. 1 op de 9 

(jonge) vrouwen heeft op een moment 

in haar leven geen geld gehad om men-

struatieproducten te kopen. Wij willen 

naar voorbeeld van Volt Frankfurt het 

aanbod van gratis menstruatieproduc-

ten uitbreiden naar scholen, de Stad-

kamer, sportverenigingen, en andere 

makkelijk toegankelijke ruimtes. Ook 

wil Volt meer en beter onderwijs 

over menstruatie voor basisschool en 

middelbare schoolleerlingen (van alle 

genders) om het taboe dat erop rust te 

doorbreken.

Gelijkwaardigheid in
onderwijs, zorg, wonen
en op de arbeidsmarkts
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Een nieuwe kijk
op economie3 3.1 Welzijn

 De economische groei van Zwolle 

brengt Zwollenaren veel goeds, maar 

zorgt ook voor een groei van de elek-

triciteitsvraag, van verkeersbewegin-

gen, van consumptie. In plaats van het 

nastreven van groei omwille van groei, 

willen wij het welzijn van Zwollenaren 

nastreven. Volt wil daarom een nieuwe 

kijk op de economie introduceren in 

Zwolle: niet links of rechts, maar een 

focus op welzijn en een langetermijn-

perspectief.

• Van welvaart naar welzijn
 Net zoals Amsterdam, Brussel en 

Kopenhagen willen we een samenwer-

king starten met het ‘Doughnut Econo-

mics Action Lab’ (DEAL) van econoom 

Kate Raworth. De inzichten in het 

welzijn van de inwoners, ecologische 

grenzen van de gemeente en de impact 

van de gemeente op het welzijn en 

gezondheid van de wereld, die uit deze 

samenwerking voortkomen, willen wij 

gebruiken als leidraad voor alle be-

leidsontwikkelingen, inkoop besluiten, 

aanbestedingen en investeringen van 

de gemeente. Op die manier kan regio 

Zwolle een economische topregio van 

de 21e eeuw worden. 

•  Groene keuzes aantrekkelijk 
maken

Wij willen het Zwollenaren zo gemak-

kelijk mogelijk maken om duurzaam 

te wonen en te werken. Belastingen 

zoals	rioolheffing	en	baatbelasting	

kunnen vergroening ondersteunen 

door	de	juiste	(financiële)	prikkels	te	

realiseren. De gemeente kan bijdragen 

aan verduurzaming door carpoolers en 

deelmobiliteit gunstiger te behande-

len. Ook kan de gemeente duurzaam 

ondernemen stimuleren door bv. voor-

delige leningen aan te bieden, voor-

rang te verlenen aan parkeervergunnin-

gen voor elektrische auto’s en (gratis) 

adviestrajecten aan te bieden om 

producten en diensten (meer) circulair 

te maken. De gemeente kan ten slotte 

ook stappen nemen door bijvoorbeeld 

reclame voor fossiele producten uit het 

straatbeeld te weren. 

3.2 Innovatie
 Hanzestad Zwolle is van oudsher 

een handelsstad. Ondernemen zit in 

onze haarvaten. Zwolse startups en de 

(hightech) maakindustrie zijn sterke 

aanjagers van innovatie in de regio. 

Volt ziet Zwolle als een levend lab voor 

het (door)ontwikkelen van innovatieve 

technologie. Denk hierbij aan oplos-

singen voor de circulaire economie of 

energietransitie, maar ook aan kunst-

matige intelligentie, kwantumtech-

De derde uitdaging die wij zien is de economie. 

Volt staat voor een rechtvaardige economie die 

welzijn en ecologisch herstel centraal stelt. De 

komende jaren zullen we een transitie moeten 

maken van groei naar welzijn en van lineair naar 

circulair. Wij geloven dat innovatief, duurzaam en 

sociaal ondernemerschap hierbij van groot belang 

is. De overheid zal hiervoor de juiste voorwaarden 

moeten scheppen en drempels moeten verlagen. 

Ook zien wij kansen voor een overheid die zélf 

innovaties aanjaagt door middel van duurzame 

investeringen in infrastructuur, in woningbouw en 

in nieuwe verdienmodellen

25 Volt Zwolle24Verkiezingsprogramma Zwolle 2022



nologie,	robotisering	of	de	financiële	

oplossingen van morgen.

•  Innovatief ondernemerschap 
ondersteunen

 We willen dat studenten, (impact) 

investors, start-ups en scale-ups die mor-

gen het verschil gaan maken met trots 

kiezen voor onze stad. Zwolle heeft ver-

schillende platforms beschikbaar voor 

ondernemers uit verschillende sectoren. 

Wij willen het aantal en de diversiteit 

aan platforms, in samenwerking met 

ondernemers, uitbreiden, en samenwer-

king en kennisdeling tussen innovatieve 

ondernemers faciliteren door middel 

van een kennisdeelplatform.

•	 Hergebruik	van	grondstoffen
 Volt wilt alle kansen voor de 

transitie naar een circulaire economie 

benutten. Dit begint bij de keuze om 

geen afval meer te produceren, maar 

grondstoffen	uit	huishoudelijk	afval,	

overtollig voedsel bij supermarkten en 

horeca en afval van bedrijven opnieuw 

te gebruiken. Hoe beter Zwollenaren 

hun afval scheiden, hoe meer grond-

stoffen	een	tweede	leven	kunnen	

krijgen. Wij willen ervoor zorgen dat 

iedereen zoveel mogelijk producten 

scheidt met een eerlijk afvalbeleid. Zo 

willen	wij	je	jaarlijkse	afvalheffing	bij-

stellen, afhankelijk van de hoeveelheid 

afval en de mate van afvalscheiding. En 

niet afhankelijk van het aantal keer dat 

je iets naar de ondergrondse container 

brengt, zoals de gemeente vanaf 2023 

wil invoeren. Ook willen wij, samen met 

ondernemers in Regio Zwolle, kijken 

naar mogelijkheden om hernieuwbare 

producten en verpakkingen te ontwik-

kelen	van	de	grondstoffen	die	lokaal	

beschikbaar zijn. 

•  Grensoverschrijdend samenwer-
ken aan de waterstofeconomie

 Europese landen werken op dit 

moment aan een continentaal trans-

portnetwerk voor waterstof. Zo wordt 

het Nederlandse netwerk voor aardgas 

aangepast om waterstof te kunnen 

vervoeren van (toekomstig) grootscha-

lige producenten naar grootschalige 

consumenten. Omdat Oost-Nederland 

op dit moment niet de status heeft van 

een industriecluster, wordt deze omge-

ving niet als grootverbruiker gezien en 

overgeslagen in de aansluiting. Hierin 

moet verandering komen, zodat deze 

regio kan inspelen op de waterstofeco-

nomie. Wij ondersteunen de gezamen-

lijke lobby om Oost-Nederland aan te 

wijzen als een industriecluster, zodat 

we aangesloten kunnen worden op de 

waterstof backbone van de Gasunie.

• Verenigd Zwolle Fonds 
 We lopen overal tegen de (ecolo-

gische en sociale) grenzen aan van ons 

huidige economische systeem. Het 

verbaast ons daarom niet dat inwoners 

overal in Nederland met elkaar on-

dernemingen oprichten, om zélf voor 

gezamenlijke voorzieningen te zorgen. 

Zo telt Nederland op dit moment bij-

voorbeeld al 623 energiecoöperaties. 

Maar ook in andere sectoren slaat men 

de handen ineen: in de zorg, in de land-

bouw, in de verwarming van gebouwen, 

in de woningsector, bij het oprichten 

van supermarkten, en ga zo maar door. 

Wij vinden dit kansrijke nieuwe ver-

dienmodellen en willen hierin investe-

ren door een investeringsfonds op te 

richten voor lokale coöperaties die een 

maatschappelijk doel nastreven. Voor 

de kosten in de (risicovolle) opstartfase 

van een coöperatief project, kan dit 

fonds	aangeschreven	worden	en	voorfi-

nanciering in de vorm van een lening 

aangevraagd	worden.	Wanneer	financi-

al close voor het project is bereikt stort 

de coöperatie het beschikbaar gestelde 

geld terug, met een premie. Zo houdt 

het Verenigd Zwolle Fonds zichzelf 

uiteindelijk in stand. Mocht het project 

onverhoopt niet doorgaan, dan hoeft 

de coöperatie niets terug te betalen.

• Ondernemerschap in de wijk
 Volt wil Bewonersbedrijven of Wijk-

bedrijven ondersteunen. Dit zijn sociale 

ondernemingen die worden gerund 

door bewoners, voor én met bewoners, 

zoals het Coöperatief Wijbedrijf Dieze. 

Door gezamenlijk te ondernemen kan 

een wijk ervoor zorgen dat een buurt 

beter, gezelliger en veiliger wordt. En 

de winst die gezamenlijk wordt gecre-

eerd blijft in de wijk, bij Zwollenaren 

die een afstand hebben tot de arbeids-

markt. Wij willen wijkondernemerschap 

bevorderen door maatschappelijk 

vastgoed beschikbaar te stellen, bege-

leiding aan te bieden in planvormende 

fase van het bedrijf en door actief pro-

jecten in kaart te brengen die vergund 

kunnen worden aan wijkbedrijven.
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4 De moderne stad

Onze vierde uitdaging is het realiseren van een 

moderne overheid. De nieuwe generatie Zwolle-

naren is opgegroeid in een tijd waar smartphones 

en social media de norm zijn. Maar de overheid 

blijft achter. Wij willen dat de gemeente de kan-

sen en gevaren van digitalisering serieus neemt 

en hierop inspeelt. Ook willen wij dat cultuur 

wordt erkend als levensbehoefte en duurzaam 

vervoer toegankelijk wordt voor iedereen.

4.1 Digitalisering
 Digitale middelen bieden kansen 

voor de overheid om hun transparantie 

te vergroten en de betrokkenheid van 

de inwoners te verstevigen. Dit begint 

bij het gemakkelijker maken voor inwo-

ners en bedrijven om gebruik te maken 

van overheidsdienstverlening. Wij 

willen dat de overheid de vele kansen 

maar ook de gevaren van digitalisering 

serieus neemt. Op tijd signaleren en 

reageren voorkomt hogere kosten en 

smoort problemen in de kiem. Daarom 

zetten	wij	in	op	een	efficiënte	digitale	

gemeente.

• Wethouder digitale zaken
 Steeds meer diensten en produc-

ten van de gemeente kunnen online 

geregeld worden. Ook zal data uit aller-

lei bronnen een steeds grotere rol gaan 

spelen bij het maken en uitvoeren van 

beleid. Hierbij is het in het oog houden 

van de privacy essentieel. Om te voor-

komen dat de gemeente zelf en vooral 

ook inwoners verdwalen in het digitale 

overheidslandschap wil Volt een wet-

houder digitale zaken. Deze zorgt voor 

een digitaal sterk Zwolle met oog voor 

alle Zwollenaren. 

• Digitale omgeving
 Volt streeft naar één digitale om-

geving waarin de burger op de hoogte 

wordt gehouden van alle relevante of 

interessante gebeurtenissen, variërend 

van raadsbesluiten en evenementen 

tot aanpak van lokale overlast of infra-

structuur problemen. Zoals Estland een 

voortrekkersrol speelt in digitalisering 

op Europees niveau, kan Zwolle die rol 

invullen op nationaal niveau. Wij willen 

dat de gemeente onderzoekt welke 

software geschikt is en vervolgens met 

alle betrokken partijen een samenwer-

king start om dit platform te realiseren. 

• Transparantie
 Transparantie van bestuur is een 

essentieel onderdeel geworden van 

elke moderne democratie. Overheden 

en semi-overheden moeten inzicht ge-

ven in functioneren, besluitvorming, de 

status/fases van projecten en een over-

zicht van het budget. Het moet voor 

ondernemers, raadsleden én inwoners 

mogelijk zijn om op een overzichtelijke 

website informatie van alle projecten 

te zien. Zo kan iedereen zien met welke 

partijen de gemeente in zee gaat en 

hoe de geldstromen lopen.

4.2 Vervoer
 Er wordt veel gereisd in en rondom 

Zwolle. Of het nu voor werk, familie of 

plezier is, we leggen wat kilometers 

af. Wij willen hierbij af van de fossiele 

brandstoffen.	Het	is	tijd	voor	duurzaam	

en schoon vervoer, dat beschikbaar 

is voor iedereen. Op de eerste plaats 

hoort	daar	natuurlijk	de	fiets	bij.	We	

zijn daarom blij met de bestaande 

plannen	voor	een	snelle	fietsverbinding	

naar Enschede en Münster. Maar er kan 

meer.

• Slimme mobiliteit
 Wij steunen het autoluw maken van 

de binnenstad en de deelmobiliteit. 

Volt ziet daarbij kansen om in te spelen 

op het gebruik van nieuwe technieken 

zoals autonoom rijden, slimme syste-

men voor verkeersbeheer, en deelmo-

biliteit en -logistiek, waardoor gebruik 

van	de	auto	efficiënter	en	duurzamer	

wordt	en	de	fiets	het	belangrijkste	ver-

voermiddel in het centrum van Zwolle 

wordt. 
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•  Laadinfra: meer, sneller  
en slimmer

 Om de energietransitie van fossiel 

naar emissieloos rijden te faciliteren, 

wil Volt dat de gemeente Zwolle meer 

investeert in elektrische laadinfra-

structuur. Er zal stevig doorgebouwd 

moeten worden willen we een bijdrage 

leveren aan het landelijke doel om 1,8 

miljoen laadpalen beschikbaar te heb-

ben in 2030. Volt wil dat:

 •  er meer laadpalen worden 

geplaatst en de gemeente (ook) 

initiatief neemt en actief zoekt 

naar geschikte locaties; 

 •  de aanvraagprocedures voor 

laadpalen sneller afgehandeld 

worden; 

 •  onderzocht wordt of de laadinfra-

structuur slimmer georganiseerd 

kan worden, met vehicle-to-grid 

laadpalen.

•  Goederenvervoer:  
Weg – Water – Rails

 Volt wil multimodaal goederenver-

voer in Europa stimuleren: verschillen-

de vervoersvormen optimaal op elkaar 

aansluiten en het aantal vervoersbewe-

gingen verminderen. Met de uitbrei-

ding van de Port of Zwolle en -als het 

fysiek mogelijk blijkt- een spoortermi-

nal bij Hessenpoort wordt Zwolle een 

daadwerkelijke distributie hub, samen 

met Kampen en Meppel. Alle drie mo-

daliteiten voor goederenvervoer zijn 

dan aanwezig: auto-, water- en spoor-

wegen. Ook zien wij mogelijkheden 

voor een versterking van de (goederen)

treinverbinding naar Duitsland.

•  Waterstofvulpunten voor  
zwaar transport

 Waterstof is de energiedrager van 

de toekomst. Vooral voor lange afstan-

den is waterstof goedkoper dan elek-

trisch rijden. Dit maakt waterstof heel 

aantrekkelijk voor (zwaar) vrachtvervoer 

en scheepvaart. Zwolle kent, met het dis-

tributiecentrum van Wehkamp, de Port 

of Zwolle en bedrijven als Scania, relatief 

veel zwaar transport en Volt wil daarom 

de kans aangrijpen om waterstof voor-

zieningen uit te breiden met meerdere 

vulpunten. Ook willen wij met de Port of 

Zwolle, Kampen, Meppel en de provincie 

Overijssel verkennen of walstroom in 

de vorm van waterstof gerealiseerd kan 

worden voor de scheepvaart.

4.3 Media 

 Lokale media cruciaal voor het 

welzijn van een democratie. Zij zorgen 

ervoor dat inwoners op de hoogte zijn 

van wat er speelt in de gemeente en 

wijk. Dankzij deze informatie wordt 

het gemakkelijker voor inwoners om 

deel te nemen aan de lokale democra-

tie en zich onderdeel te weten van de 

gemeenschap. Ook zorgen zij ervoor 

dat het bestuur wordt gecontroleerd. 

Hiermee zijn media een democratisch 

gemeengoed en cruciaal voor het wel-

zijn van een democratie.

•  Langetermijnvisie op  
lokale media

 Volt wil een langetermijnvisie ont-

wikkelen op de lokale media in Zwolle, 

als onderdeel van ons democratisch 

stelsel. Onderdeel van deze visie zal 

een advies zijn over de instrumen-

ten en middelen die ingezet kunnen 

worden door gemeente, door de lokale 

media zelf en eventueel door inwoners, 

om het verdienmodel van lokale media 

toekomstbestendig te maken. Wij wil-

len het burgerforum vragen om zich te 

buigen over de toekomstbestendigheid 

van de lokale media.

4.4 Cultuur 
 Volt ziet kunst en cultuur als de 

fundamenten van onze samenleving. 

Volt wil dat iedereen gemakkelijk 

toegang heeft tot muziek, kunst, dans, 

theater	en	film.	Cultuur	is	geen	luxe,	

maar een levensbehoefte. Het geeft 

instrumenten om je mee te kunnen 

uiten, te verplaatsen in de ander en te 

reflecteren	op	het	leven.	Cultuur	geeft	

verbinding. Het 'Zwolse model’ van 

cultuureducatie, waarbij cultuurmakers 

direct samenwerken met scholen en in-

woners aan amateurkunst en buurtcul-

tuur, vinden we een mooie basis waar-

op we de komende jaren voortbouwen. 

Zo zorgen we ervoor dat Zwolle goede 

kansen maakt om Culturele Hoofdstad 

van Europa te worden in 2033.

• Cultuurticket
 In de Duitse stad Essen kunnen 

scholieren en studenten voor €1 naar 

muziek-, dans en toneelvoorstellingen. 

We willen in Zwolle dit ‘cultuurticket’ 

introduceren. Op die manier krijgen 

alle jonge Zwollenaren gelijke toegang 

tot cultuur. Hiervoor breiden wij het 

Fonds Cultuureducatie Zwolle uit. De 

Stadkamer kan als beheerder van dit 

fonds in samenwerking met de cultu-

rele instellingen en cultuuraanbieders 

van Zwolle een passend model ont-

wikkelen voor het aanbieden van deze 

cultuurtickets aan jonge Zwollenaren. 

We zorgen er in ieder geval voor dat er 

geen pas aangevraagd hoeft te worden 

door de jongeren zelf. Alle drempels 

tot toegang willen we wegnemen.
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Meer inspraak
voor Zwollenaren5

De vijfde uitdaging die wij zien is de democratie. 

Het is tijd onze democratie nieuw leven in te bla-

zen. Zwollenaren moeten kunnen meepraten en 

-beslissen over wat er in de buurt, het land én in 

Europa gebeurt. Op alle niveaus. En niet alleen 

tijdens de verkiezingen. Want jouw stem verdient 

het om gehoord te worden.

•  Inwoners direct laten meepraten 
(burgerforum of burgerberaad)

 Veel mensen voelen zich niet 

gehoord door de overheid. Volt wil 

daarom Zwollenaren een platform ge-

ven - een burgerforum - om belangrijke 

onderwerpen met andere Zwollenaren 

én politici te kunnen bespreken. Naar 

Belgisch voorbeeld (Brussel) willen wij 

twee keer per jaar een burgerforum 

organiseren. Wie deelneemt aan het 

forum wordt bepaald door loting. Dit 

zorgt voor een goede afspiegeling van 

alle inwoners in de gemeente. Ook 

krijgen deelnemers een vergoeding. 

Tijdens bijeenkomsten worden de deel-

nemers bijgestaan door (ervarings-)

experts die de verschillende kanten van 

de zaak toelichten. Het is aan de deel-

nemers om de mogelijke oplossingen 

te beoordelen en te prioriteren. Het 

eindadvies wordt overgedragen aan de 

gemeenteraad, die het behandelt in de 

raadsvergadering en opneemt in lokaal 

beleid.

•  Samen met je wijk bepalen  
waar geld naartoe gaat  
(burgerbegroting)

 Wij willen Zwollenaren de kans 

bieden om zelf te bepalen waar (een 

deel van) ons gemeenschapsgeld 

naartoe gaat. Dit is geld gereserveerd 

voor maatschappelijke doeleinden. 

Dit gebeurt ook al in andere steden 

zoals Amsterdam. Elke Zwollenaar mag 

met ideeën komen voor activiteiten of 

investeringen voor de buurt en aange-

ven welke van deze projecten budget 

toegekend moeten worden.

•  Voorkeuren meegeven bij  
grote projecten (preferendum)

 De gemeenteraad krijgt regelma-

tig plannen onder ogen en kan eisen 

stellen, voordat vergunningen worden 

vergeven. Wat ons betreft is één zo’n 

eis dat Zwollenaren bij grootschalige 

bouwprojecten hun voorkeur mogen 

uitspreken voor het ontwerp dat hen 

het meest aanspreekt, waarbij het 

ontwerp met de meeste voorkeurs-

stemmen	het	definitieve	ontwerp	zal	

worden. Op die manier willen wij Zwol-

lenaren directe invloed geven op hun 

leefomgeving.
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De Europese Unie 
van de 21e eeuw6

De Europese Unie werkt nu nog niet voor ieder-

een. Volt wil meer zeggenschap en een efficiënter 

EU. Het hervormen van de EU, de +1 uitdaging van 

Volt, is een voorwaarde voor het daadkrachtig 

aanpakken van de vijf andere grote uitdagingen. 

Volt werkt hiervoor aan de doorvoeren van de 

noodzakelijke veranderingen op lokaal, nationaal 

en Europees niveau. 

•  EU Desk
 Op elk niveau kunnen we een 

steentje bijdragen aan de hervorming 

van de EU. Deze hervorming begint in 

Zwolle met het vormen van een ‘EU 

Desk’ om meer Europese samenwer-

king teweeg te brengen. Regio Zwolle 

is steeds beter zichtbaar op Europees 

niveau. Ondernemers, kennisinstel-

lingen en overheden werken op dit 

moment samen om Europese fondsen 

voor innovatie en grensoverschrijden-

de samenwerking in en voor Zwolle te 

benutten. Wij geloven echter dat we 

hierin verder kunnen gaan. Volt wil de 

platformfunctie van de gemeente uit-

breiden door een EU Desk te openen. 

Zolang de Europese instituten nog niet 

democratischer zijn gemaakt, willen 

wij ervoor zorgen dat de gemeente de 

opvattingen, ideeën en verzoeken van 

Zwollenaren actief onder de aandacht 

brengt in Brussel. 

Zwolle is als (handels)stad gegroeid 

door over haar eigen grenzen te kijken 

en samen te werken met andere re-

gio’s. Ook wij kijken over de grens naar 

de beste oplossingen. Volt wil dat de 

gemeente, met hulp van de EU Desk, 

zich laat versterken door de kennis te 

gebruiken van de landen om ons heen 

en de beste voorbeelden van andere 

landen en steden naar Zwolle te halen. 

Ook zal de EU desk ondersteuning bie-

den aan Zwolse werkgevers en werkne-

mers die procedurele en/of juridische 

vragen hebben rondom grensover-

schrijdende werkzaamheden. Zo willen 

wij de Hanze handelsgeest springle-

vend houden in Zwolle. Ook willen we 

elke	kans	voor	EU	financiering	benut-

ten en zorgen er daarom voor dat de 

gemeente actiever communiceert over 

EU fondsen.
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