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Inleiding
Zwolle groeit en verandert. En wordt – als je het mij vraagt – elk jaar weer leuker, aantrekkelijker en 
gezelliger! Dat gaat overigens niet vanzelf. Om Zwolle elke dag beter te maken, moeten we samen 
aan de slag. De Zwolse VVD zet komende vier jaar in op een huis voor iedereen, genoeg banen, de 
beste zorg en een prettig, veilige stad. Graag neem ik je mee in mijn ambitie voor onze Hanzestad.

Jong, oud, arm of rijk: iedereen wil een fijn huis. Toch wordt er niet genoeg gebouwd waardoor 
de huur- en koopprijzen door het dak gaan. Wat ons betreft komen er daarom voor 2030 15.000 
woningen bij. Dat betekent ook zo snel mogelijk de nieuwe buurt(en) bouwen waar al die Zwollenaren 
in terecht kunnen en dat ze daar met de fiets, OV en auto kunnen komen. 

Met die ontwikkeling van onze stad blijven we werken aan onze welvaart. Elke Zwollenaar verdient 
een baan. Niet alleen voor het betalen van je rekeningen of het doen van boodschappen. Maar 
ook omdat je met werken de kracht uit jezelf haalt en kan zorgen voor de mensen om je heen. We 
moeten hierbij zorgen dat de ondernemers en cultuurmakers onze stad verrijken. Met levendigheid 
en met banen voor al die stadsgenoten. Dat doen we door regels te schrappen, vergunningen te 
versimpelen, (volks)cultuur te omarmen en te blijven investeren in de aantrekkelijkheid van onze 
(binnen)stad.

Alleen de beste zorg is goed genoeg voor opa, oma, je ouders of kinderen. Via mijn eigen vader 
en moeder, die hun hele leven in de zorg werkten, heb ik het belang van liefdevolle zorg diep 
meegekregen. Door te luisteren naar wat mensen écht nodig hebben, en hen in hun waarde te laten 
als individu. Preventie, voorlichting, tijdige signalering en meer tijd voor zorg zijn hierbij belangrijk. 

De kerntaak van elke overheid is het veilig houden en maken van jouw omgeving zodat je in 
vrijheid je leven kunt leiden. Het past bij Zwolle dat je als LHBTIQ+’er jezelf kunt zijn. Dat je dochter 
zich veilig voelt als ze in het donker naar huis fietst. En dat drugscriminelen nooit de baas op straat 
worden. De groei van Zwolle betekent ook dat we onze veiligheid niet als gegeven zien, maar daar 
extra voor gaan werken door een politiebureau in de wijk en jeugdagenten/boa’s die voorkomen 
dat jongeren tegen beter weten de criminaliteit worden ingesleurd. 

Ten slotte hebben we als Zwolle ons van de beste kant laten zien door tijdens corona samen de 
schouders eronder te zetten. Onze ondernemers kregen zware klappen te verduren en wij hebben 
enorme bewondering voor hun veerkracht. Door meer ruimte voor de terrassen, kwijtschelding van 
belastingen en lokaal inkopen heeft de gemeente een steentje bij willen dragen. De gevolgen van 
de afgelopen twee jaar blijven tegelijkertijd groot en ondersteuning van ondernemers en inwoners 
blijft daarom nodig. Dat vraagt om een sterke en meedenkende overheid.

Samen met een fantastische lijst kandidaten wil ik mij hier als lijsttrekker voor gaan inzetten. Jouw 
wensen zijn onze inspiratie. Ik wil graag horen wat je van onze ambities vindt en hoor ook graag wat 
jouw wensen zijn om Zwolle elke dag beter te maken.

Johran Willegers
Lijsttrekker Zwolse VVD
johran@vvdzwolle.nl
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Waar het fijn leven is
Zwolle, de stad waar jij je thuis voelt. Dat is waar wij ons hard voor maken. Fijn wonen betekent 
ook dat je wijk schoon, groen en leefbaar is. We willen daarom overlast aanpakken en ruimte 
voor bomen en planten in de stad. En het betekent dat je ongeacht hoe jij je wilt verplaatsen, 
veilig en snel van je huis naar je werk of sportclub kunt komen. 

Goed en betaalbaar wonen
Thuis is de plek waar jij je prettig voelt. Op elk moment in je leven moet je daarom een fijn huis 
kunnen vinden. Helaas is de woningnood op dit moment hoog. De Zwolse VVD wil daarom dat 
er de komende jaren 15.000 woningen bijkomen, dat betekent ook een nieuwe woonwijk. Zodat 
Zwolle mooi blijft, plek heeft voor iedereen en jij, én straks jouw kinderen, in onze stad kunnen 
wonen.

Wat wij willen:
▶  In 2030 moeten er 15.000 woningen bijgebouwd zijn, in plaats van de 10.000 die nu in de 

planning staan;
▶  Een extern versnellingsteam waaraan bouwers, architecten, woningcorporaties deelnemen, dat 

planvorming van de gemeente kan overnemen, zodat het bouwtempo omhoog gaat;
▶  In de nieuwe coalitie wordt binnen 100 dagen de locatie voor een nieuwe woonwijk – inclusief 

voldoende huizen met tuinen – bepaald. Wat ons betreft is Vechtpoort hiervoor de aangewezen 
locatie, waarbij we openstaan voor andere plekken als die sneller bebouwd kunnen worden. 
Het buitengebied Dijklanden valt af;

▶  Afgelopen jaren zijn verschillende wijken in Zwolle door o.a. bewoners opgefleurd met 
perkjes en plantenbakken. Hoe groot of klein ook, vergroening zorgt voor vrolijkheid en een 
klimaatbestendig en koeler Zwolle. De Zwolse VVD wil daarom meer ruimte voor bomen en 
planten in de stad;

▶  Er wordt gebouwd volgens het 30-40-30-principe, gebaseerd op inkomensniveaus: 4.500 
woningen voor het meest betaalbare segment, 6.000 voor het modale segment en 4.500 voor 
het hogere segment;

▶  Een opkoopverbod klinkt stoer, maar zorgt ervoor dat je als woningeigenaar niet zelf mag 
beslissen aan wie je je eigen huis verkoopt. Ook zijn er veel MKB’ers die hun pensioen in stenen 
hebben zitten. Zo’n regeling past niet bij Zwolle en haar inwoners;

▶  Duurzame ambities en kosten moeten in balans blijven en niet leiden tot onbetaalbare woningen. 
Een stapeling van eisen moet voorkomen worden;

▶  Naast nieuwbouw wordt ook de binnenstad in volle vaart getransformeerd. We bestrijden 
leegstand door kantoren, detailhandel en horeca te mengen met wonen in voormalige kantoor- 
en winkelpanden. Hierdoor verdwijnt leegstand, blijft onze stad levendig en ontstaan er geen 
spookplekken in de stad;

▶  Als landelijke keuzes voor de verhuurdersheffing meer financiële ruimte geven, komen 
er aanvullende prestatieafspraken over het bouwen van betaalbare huurhuizen door 
woningcorporaties;

▶ We kijken samen met studentenorganisaties zoals het SOOZ naar extra (tijdelijke) 
studentenwoningen en onderzoeken een locatie voor extra kamers op de campus en in het 
spoorzonegebied.
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Vlot van A naar B
Zwolle is een belangrijk knooppunt in Nederland waar wegen, water en spoor samenkomen. Maar 
ook wij Zwollenaren verplaatsen ons voortdurend door onze eigen stad. We gaan richting werk, op 
bezoek bij vrienden of naar familie. Hoe je je ook verplaatst, het is fijn als dat snel en veilig kan. En 
op de manier waarop jij dat wil.

Wat wij willen:
▶  Auto’s worden veiliger, stiller en schoner, en het autogebruik toe. In Zwolle moet de auto daarom 

altijd een volwaardige vervoersoptie blijven. We gaan geen automobilisten pesten en er komen 
geen nieuwe ‘knippen’ in woonwijken; 

▶  De extra ruimte die in de binnenstad is gecreëerd voor terrassen naar aanleiding van corona willen 
we houden. Om die reden gaan wij voor een autoluwe binnenstad. Samen met ondernemers 
wordt gekeken naar maatwerk en alternatieven voor bijvoorbeeld bevoorrading;

▶  Landelijk beleid dwingt Zwolle tot het instellen van zero emissie zones voor bestelbusjes in de 
binnenstad vanaf 2025. MKB’ers die hier nog niet aan kunnen voldoen geven we meer tijd. We 
helpen ondernemers richting provinciale en landelijke subsidieregelingen en ondersteuning. 
Bewoners mogen niet gedwongen worden tot zero-emissie- of milieuzones;

▶  Zwollenaren en toeristen die ons historische centrum bezoeken, moeten hun auto of fiets 
makkelijk kunnen parkeren. Hiervoor willen we parkeerhubs aan de rand van de binnenstad en 
kijken we naar locaties als de Schuurmanstraat;

▶  Dubbelgebruik van parkeerplaatsen en -garages wordt gestimuleerd, waardoor inwoners en 
bezoekers van Zwolle in de avonduren en het weekend hun auto kwijt kunnen bij bedrijven, 
kantoorcomplexen en scholen;

▶  We verhogen de verkeersveiligheid voor fietsers door onderzoek laten doen naar ongelijkvloerse 
oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op de ringwegen;

▶  De Zwolse VVD wil dat de A28 wordt ondertunneld, met als uitgangspunt dat de bereikbaarheid 
van de stad wordt vergroot. Dat moet in samenwerking met het Rijk. De ruimte die daarmee 
ontstaat wordt gebruikt voor groen en wonen;

▶  Om niet alle verkeersdruk van een groeiend Zwolle over de A28 te persen, onderzoeken we een 
nieuwe brug over de IJssel;

▶  Met de verdere groei van de stad is een station Zwolle Zuid onmisbaar;
▶  Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. Wij richten onze straten en wijken – in het bijzonder 

rondom scholen en sportvelden – veilig in, zodat kinderen zonder vrees op straat kunnen 
spelen. Dat doen we in samenwerking met politie, ouders en buurtbewoners;

▶  De Kiss & Ride-plekken op de Zwolse stations worden uitgebreid. 

Groen groeien door slimme oplossingen 

Zwolle verduurzaamt. Door slim samen te werken, verminderen we onze CO2-uitstoot en blijft er 
ruimte over om te groeien en je leven fijn in te richten. De Zwolse VVD gaat voor een groene aanpak 
naar een energieneutraal 2050, waarbij uitdagingen en veranderingen voor overheid, ondernemers 
en inwoners vragen om verstandige keuzes en draagvlak, zodat de energietransitie ook haalbaar 
én betaalbaar blijft.

Wat wij willen:
▶  Biomassa voor de verwarming van woningen is niet wenselijk. De Zwolse VVD is daarom voor 

het zo snel mogelijk sluiten van de biomassacentrale in Breecamp;
▶  Op de korte termijn heeft zonne-energie op daken en bebouwd gebied (o.a. bedrijventerreinen 

en geluidsschermen) onze voorkeur;
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▶  Zwolle is door haar ligging feitelijk niet geschikt voor windmolens. Windmolens zijn wat ons betreft 
het laatste redmiddel in de energietransitie en worden enkel geplaatst bij voldoende draagvlak 
en in coproductie met bewoners – zoals in Tolhuislanden, waar bewoners mede-eigenaar zijn. 
We wijzen ook ‘ontwijkgebieden’ aan waarmee bijvoorbeeld het groen in buitengebieden en 
landbouwgronden worden beschermd;

▶  Er komt een actieplan om het aantal laadpalen te verdubbelen. We wachten niet meer op 
individuele aanvragen. Daarnaast kijken we samen met regionale partners en netbeheerders 
hoe de capaciteit van het energienetwerk toereikend blijft;

▶  Op de lange termijn is een bredere energiemix nodig om energie te besparen en duurzaam op 
te wekken en op te slaan. Met enkel zon en wind wordt het klimaatdoel van 2050 niet gehaald. 
Daarom gaan we samen met ondernemers bijvoorbeeld kijken hoe we blauw-witte-waterstof 
op High-Tech Hessenpoort kunnen opwekken;

▶  Per wijk wordt een plan gemaakt voor de verduurzaming van woningen. Dat doen we samen 
met bewoners en eigenaren. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen;

▶  Om wateroverlast te verminderen en extreme hitte en droogte op te vangen, blijft de gemeente 
Zwolle samen met het Waterschap koploper op het gebied van klimaatadaptatie;

▶  Zwolle moet in 2050 volledig gasloos zijn. Blauw-wit waterstof als energiedrager voor woningen 
in (oudere) woonwijken moet niet worden uitgesloten. In de transitie naar een gasloos Zwolle is 
de VVD tegen het weghalen van het gasnetwerk in bestaande wijken om waterstof mogelijk te 
houden;

▶  De gemeente kan deelnemen in een warmtebedrijf, maar niet als risicodragend financier en 
eigenaar. Hiermee wordt het potentieel verslinden van miljoenen euro’s tegengegaan.
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Een bloeiende lokale 
economie
Zwolle is voor ons de mooiste en fijnste stad van Nederland. Om ervoor te zorgen dat dat zo 
blijft, is economische groei onmisbaar. Je mag van de politiek verwachten dat zij alles op alles 
zet om ervoor te zorgen dat er genoeg banen zijn. Alleen zo kunnen we doorbouwen aan onze 
welvaart. Welvaart in financiële zin, zodat je je leven kan leiden zonder bang te zijn hoe je de 
eindjes aan elkaar moet knopen. Maar ook in brede zin, als manier om te zorgen dat je gezond 
bent, dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat we een schone en groene leefomgeving hebben. 
Het Zwolse bedrijfsleven staat bekend om haar innovatieve kracht en familiebedrijven met 
een lange traditie, daar willen we in blijven investeren. Dat vraagt om een overheid die krachtig 
koers kan kiezen, maar zich niet overal mee bemoeit. Zwolle kan niet zonder haar ondernemers 
die de stad kleur geven, gezellig maken, sterk maken en zorgen dat tienduizenden mensen 
elke maand hun salaris krijgen. 

Trots op ondernemers
De VVD is trots op alle ondernemers. Van de grote bedrijven die zich in onze stad vestigen, de 
MKB’ers en familiebedrijven die zo’n essentieel onderdeel van de samenleving zijn, en startende 
ondernemers die hun dromen volgen. 

Wat wij willen:
▶  Verbetering van het Zwolse vestigings- en investeringsklimaat. Dat betekent investeren in 

uitmuntend onderwijs, infrastructuur van wereldklasse, een goed functionerende arbeidsmarkt, 
innovatie, het versterken van de posities van startups en scale-ups via launching customership 
en lage belastingen;

▶ We maken het makkelijker voor ondernemers om horeca in Zwolse buurten te openen;
▶ Regels voor het MKB worden na 5 jaar getoetst op effectiviteit en vervallen indien ze niet 

noodzakelijk blijken. De gemeente moet bij een verlenging aantonen dat een regel nog nodig is;
▶  Elk nieuw beleid dat het MKB aangaat, moet getoetst worden op regeldruk voor ondernemers;
▶  We hebben extra aandacht voor ondernemers die te maken hebben met schulden. Dat doen 

we door inzet van de Zwolse schuldhulpverlening. Schuldenaars hebben hierdoor te maken 
met nog maar één contactpersoon, MKB’ers krijgen hierbij voorrang op de afbetaling;

▶  We willen een spoorterminal op Hessenpoort om vrachtverkeer van de weg af te krijgen;
▶  Goederenvervoer gaat waar mogelijk over water in plaats van land. Dit is niet alleen duurzamer, 

maar ontlast ook de drukke wegen om en door Zwolle. Port of Zwolle speelt hierin zowel 
landelijk als Europees een belangrijke rol. Daarom willen we waterwegen verdiepen en een 
betere bereikbaarheid van havens;

▶  Elke rekening die de gemeente van ondernemers krijgt moet binnen 2 weken betaald worden;
▶  Boeren krijgen wat de Zwolse VVD betreft meer mogelijkheden voor het toestaan van extra 

bewoning op de grond, leisure of lichte retail.
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Evenementen en cultuur
In Zwolle mogen we blij zijn met de aansprekende culturele instellingen, evenementen, bekende 
muzikanten en beeldend kunstenaars. Deze bepalen mede het aanzien van Zwolle en hebben 
invloed of mensen in onze stad verblijven en recreëren.

Wat wij willen:
▶ Concretiseren van de cultuurvisie op korte en lange termijn. Zodat duidelijk wordt wat Zwolle 

in 2030 bereikt wil hebben en hoe we daar gaan komen;
▶ Meer middelen voor het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur binnen het cultuurbeleid, 

zoals carnaval;
▶ Samenwerking tussen culturele instellingen, creatief onderwijs en cultuurmakers stimuleren 

met als doel dat Zwolle een aantrekkelijke woon- en bezoekstad wordt en meer mensen 
Zwolle langer bezoeken en daardoor meer investeren in bijvoorbeeld een extra overnachting, 
winkelen ergens eten of borrelen;

▶ We geven de kermis ruimte en verplaatsen deze definitief naar het Wezenlandenpark;
▶ De Zwolse geluidsnormen smoren het organiseren van evenementen en het genot van 

bezoekers. We kijken naar verschillende normen en spreiding over de stad, waarbij naar 
manieren wordt gekeken om overlast tegen te gaan, zodat meer kan, maar mensen niet 
herhaaldelijk last ondervinden;

▶ Het organiseren van kleinschalige (culturele) evenementen moet worden versimpeld en er 
moet ruimte zijn voor cultureel ondernemerschap. De gemeente ontwikkelt een simpele 
checklist waarmee minimaal driekwart van de evenementen versneld vergund kan worden.

Een binnenstad om trots op te zijn
De binnenstad is de trots van menig Zwollenaar. Om te genieten van een terras of cultuur. Om 
lekker te winkelen. En om bedwelmd te raken onder de rijke historie. Ruimte voor groei en trots voor 
wat ons uniek maakt, staat centraal in de ontwikkeling van onze binnenstad.

Wat wij willen:
▶ De Zwolse binnenstad is afgelopen jaren mooi opgeknapt. We willen een centrumimpuls van 1

miljoen euro om gebieden die nog niet zijn aangepakt ook op te knappen. Denk hierbij aan de
Ossenmarkt, de Sassenstraat en de Kamperstraat;

▶ We onderzoeken een tijdslot op aanvoer van vrachtwagens in de binnenstad zodat groot
verkeer in principe na 12.00 uur niet meer bevoorraadt. De gemeente kan maatwerkoplossingen
instellen;

▶ De Thorbeckegracht, Diezerpoortenplas en Assiesstraat verdienen een upgrade als hotspot
voor Zwolse bezoekers. Er wordt vanuit de Strategische Investeringsagenda samen met
bewoners en ondernemers een actieplan opgesteld voor deze gebieden;

▶ Het Noordereiland is een geschikte plek voor ontwikkeling van wonen en recreatie op de
voorwaarde dat er geen parkeergelegenheid verdwijnt;

▶ We zijn trots op de Zwolse monumenten, deze verdienen onze aandacht. Ook 's avonds.
Daarom voeren we het lichtplan versneld uit.
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Meedoen
Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn en meedoen aan de samenleving, in 
plaats van langs de kant staan. Daarbij kun je terugvallen op bescherming als het tegenzit en waarbij 
ondersteund wordt naar nieuw werk. Door te weten aan wat voor werk in onze regio behoefte is, 
zorgen we dat je zo snel mogelijk weer aan de slag kan.

Wat wij willen:
▶  Betere begeleiding naar werk. We maken het aantrekkelijk om vanuit een bijstandsuitkering te 

starten met werken in deeltijd door ruimere bijverdiengrenzen;
▶  Meer Zwollenaren aan het werk door een tegenprestatie in de bijstand. We vragen van iedereen 

een maximale inspanning om de Nederlandse taal voldoende (op B1-niveau) te beheersen;
▶  Als je onverhoopt je baan of opdrachtgever kwijtraakt wil je zo snel mogelijk weer aan de 

slag. De gemeente gaat proactief in gesprek met bedrijven en sectoren waar een vraag naar 
instroom bestaat, zoals zorg, logistiek, bouw en techniek. Zo bieden we snel kansrijke banen 
aan mensen. Indien nodig door snel passende omscholing aan te bieden.
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Waardevol samenleven
Waardevol samenleven vereist dat je zo lang mogelijk gezond blijft. We vinden het belangrijk 
dat we daar vroeg op inzetten door gezonde keuzes te maken op scholen en in bedrijven, 
sporten toegankelijker te maken en fiks te investeren in de sportverenigingen. Iedereen 
verdient goede zorg. Dat betekent minder overbodige regels en snelle toegang tot de zorg 
die je nodig hebt, of je nou jong of oud bent. We willen dat iedereen de kans krijgt om mee te 
doen in de samenleving. Daarom investeren we in gelijke kansen in het onderwijs; we pakken 
laaggeletterdheid aan en discriminatie in het onderwijs wordt niet getolereerd. Ook zetten we 
in op een brede schuldenaanpak om schulden en armoede tegen te gaan.

Een leven lang gezond
In gezondheid kunnen genieten van je familie en vrienden is onbetaalbaar. Fit zijn en blijven is, voor 
jong en oud, daarom van groot belang. Hoe mooi zou het zijn als we een deel van het Zwolse 
zorgbudget besteden aan voorkomen, in plaats van genezen? Dat vraagt wat de Zwolse VVD betreft 
om gezonde keuzes. Gezonde keuzes dwing je niet af met een vetverbod of dwangdieet, maar 
stimuleer je. 
 
Wat wij willen:
▶  Wij ondersteunen het NIX18-beleid op schoolpleinen, sportvelden en andere plekken waar 

jongeren zijn;
▶  Samen met sportverenigingen sluiten we een lokaal akkoord voor meer keuze voor gezonde 

snack- en drankalternatieven in sportkantines;
▶  Buurtsportcoaches maken sport en beweging laagdrempelig voor jong én oud. In de vrije ruimte 

bieden we alternatieve vrijetijdsbestedingen, zoals sport- en beweegmogelijkheden;
▶  We dagen Sportservice Zwolle en andere partners uit om te kijken of een bewegingsprogramma 

bijdraagt aan de uitstroom van de bijstand en verbetering van arbeidsperspectief;
▶  Samen met zorgverzekeraars en zorgverleners zorgen we dat Zwollenaren die geopereerd 

moeten worden fit de operatie ingaan en uitkomen. Dit verkort de herstelperiode en verlaagt de 
zorgkosten.

Liefdevolle zorg
Jong, oud, arm of rijk: iedereen verdient de beste zorg. Om beter te worden, mee te kunnen blijven 
draaien in de maatschappij, of waardig oud te worden. De beste zorg is daarom wat de Zwolse 
VVD betreft niet alleen kwalitatief, maar ook liefdevol. In de jeugdzorg gaan helaas nog te veel 
dingen niet goed. We hebben te maken met lange wachtlijsten en een groeiend aantal jongeren 
met psychische klachten. De Zwolse VVD wil een kwaliteitsslag maken voor de toekomst van deze 
jongeren. Na jaren van tekorten in het sociaal domein willen we een gezonde financiële balans. 
Geld voor (jeugd)zorg is bedoeld om mensen die dit nodig hebben te helpen, niet voor allerlei 
bureaucratische regels.

Wat wij willen:
▶  Heb je zorg nodig, dan moet deze snel klaar staan. Daarom worden overbodige regels voor 

zorgverleners afgeschaft en spreken we maximale wachttijden af met zorginstanties: thuiszorg 
moet binnen één week geregeld zijn, en voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen moet 
binnen 3 weken een geschikte locatie beschikbaar zijn;
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▶  Om zo lang mogelijk in je eigen wijk te kunnen blijven wonen, willen we in samenspraak met 
(toekomstige) bewoners meer seniorproof woningen. Dit bevordert langer zelfstandig wonen 
en voorkomt vereenzaming;

▶  Ouders krijgen inzicht in de jeugdzorgkosten voor hun kind via een digitaal systeem;
▶  Herindicaties van zwaar (meervoudig) gehandicapte kinderen worden gemaximeerd op eens 

in de twee jaar. Dit scheelt kind en ouders veel stress en rompslomp;
▶  Jarenlang zijn Zwollenaren ook voor lichte zorgvragen te zwaar geïndiceerd. Het is belangrijk om 

in te zetten op een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg. Er komt daarom een scherpere 
afbakening van wat onder jeugdzorg valt zodat je met een normaal opvoedingsvraagstuk niet 
direct een complexe en dure hulpmolen in komt; 

▶  Sociale Wijkteams – en daarmee de indicatiestelling – mogen geen onderdeel zijn van de 
gemeentelijke organisatie. We doen zo snel mogelijk een best practices-onderzoek naar 
gemeenten waar wijkteams en indicaties voor de WMO en Jeugdzorg buiten de gemeente zijn 
geplaatst;

▶  Slimme zorg biedt een groot potentieel voor Zwollenaren. Zeker ook voor de mensen die de 
komende jaren een zorgvraag krijgen en ervaring hebben met digitalisering. De Zwolse VVD zet 
in op meer toepassing van e-health.

Jong en oud sporten (samen)
Sporten is leuk én gezond! Het geeft je energie en brengt je in contact met anderen. Sporten en 
bewegen bevorderen de leefbaarheid van onze stad en het welzijn van haar inwoners. Gezonde, 
sportieve Zwollenaren met veel contacten hebben minder zorg nodig. Investeren in sport & 
bewegen is dus investeren in preventie. We zijn ontzettend trots op onze topsporters, waarvan 
sommigen zelfs op olympisch niveau presteren! Zij dragen bij aan de gezamenlijke sportidentiteit 
van Zwolle.

Wat wij willen:
▶  Iedereen moet kunnen sporten! We schaffen de huur voor sportverenigingen in gemeentelijke 

sportaccommodaties af. Hierdoor kunnen de contributies naar beneden en kan iedereen 
meedoen;

▶  Naast breedtesport zoeken we ook aansluiting bij de topsport – zoals PEC Zwolle en Landstede 
Hammers – en onze sportopleiding CSE, zodat we elkaar inspireren, samen professionaliseren 
en van elkaar leren;

▶  Nieuwe en bestaande ontmoetingsplekken in de stad worden beweegvriendelijk gemaakt. Zo 
maken we meer beweegruimte in de buitenlucht;

▶  Zwolle Sportstad. Door (top)sportevenementen te organiseren en naar onze stad te halen, gaan 
meer mensen sporten. Dit willen we realiseren samen met de partners Sportservice Zwolle, PEC 
United en het daarbij aangesloten bedrijfsleven;

▶  Jong geleerd is oud gedaan. Daarom stimuleren we bewegen in het basis- en voortgezet 
onderwijs, bijvoorbeeld door samenwerkingen aan te gaan tussen scholen en partners uit 
lokale sportakkoorden en door sportverenigingen gastlessen op scholen te laten geven;

▶  Kinderen moeten de sport kunnen uitoefenen die zij leuk vinden. Sportverenigingen moeten 
daarom toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking;

▶  Voor senioren is de sociale omgeving van een (sport)vereniging van belang om eenzaamheid 
tegen te gaan en maatschappelijk betrokken te blijven. Daarom wil de Zwolse VVD meer sport- 
en beweegaanbod dat (ook) geschikt is voor senioren.
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Excellent onderwijs
Op school moet je je veilig en vrij voelen; een eerste voorwaarde voor kinderen en belangrijke taak 
van scholen. Dat betekent dat de huisvesting op orde moet zijn en de school niet te ver van huis.  
Maar ook dat de onderlinge sfeer en omgang zo prettig zijn dat iedereen – leerling en leraar – 
zichzelf kan zijn. De basis voor je sociale leven wordt gelegd op de basisschool en vervolgens verder 
opgebouwd op de middelbare en eventueel vervolgonderwijs. Excellent onderwijs is volgens de 
Zwolse VVD dan ook meer dan ‘de kwaliteit van wat je inhoudelijk leert’.

Wat wij willen:
▶  Een middelbare school in onze meest kinderrijke wijk: Stadshagen;
▶ Het doel is dat niemand het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie. Jongeren die na 

hun leerplicht geen diploma hebben behaald – bijvoorbeeld doordat zij niet in het reguliere 
schoolsysteem passen – worden tot het einde van hun kwalificatieplicht geholpen bij het 
vinden van een passende werkend leren opleiding (BBL);

▶ Het college kan scholen helpen die aanspraak willen maken op (subsidie)regelingen voor 
ventilatie en andere fysieke ingrepen die helpen bij gezonde schoolgebouwen;

▶ We stimuleren dat onderwijsinstellingen samenwerken met bedrijven en branches voor een 
goed aanbod aan opleidingen met een passend curriculum. 

Brede schuldenaanpak
Het aantal Zwollenaren met problematische schulden neemt toe. Naar verwachting zal dit aantal 
door de coronacrisis alleen nog maar groter worden. Het is bijvoorbeeld veel te makkelijk om 
(online) producten te kopen via flexibele financieringsvormen, terwijl niet iedereen dit kan betalen. 
Dat vraagt om een brede schuldenaanpak en schuldenpreventie.

Wat wij willen:
▶ Het minimabeleid van de gemeente mag geen armoedeval creëren. Beleid wordt hierop 

getoetst. We zetten generieke regelingen om in bijzondere bijstand waar je een beroep op doet 
als het nodig is; 

▶ Meer inzet op preventie door jongeren financiële educatie te geven en bewust te maken van 
schulden en bijbehorende problematiek;

▶ Het versimpelteam moet extra rekening houden met laaggeletterdheid – vaak een onderliggend 
probleem bij schulden – bijvoorbeeld door beeldbrieven te versturen;

▶ Er komt een Zwolse Schuldhulproute. Schuldenaars hebben hierdoor te maken met nog maar 
één contactpersoon. MKB’ers krijgen voorrang op overheden bij de afbetaling.

Een zorg minder voor zorgverleners
Zorgpersoneel is onmisbaar. De Zwolse VVD wil af van doorgeschoten bureaucratie en toegenomen 
regeldruk, zodat zorgverleners hun tijd weer kunnen besteden aan patiënten en cliënten.

Wat wij willen:
▶ Geld voor de zorg moet naar de zorg. Niet het aantal uren dat aan een patiënt wordt besteed is 

leidend, maar de kwaliteit en effectiviteit van de zorg;
▶ Zorgverleners krijgen meer tijd om aan patiënten en cliënten te besteden door administratieve 

lasten tot een minimum te beperken;
▶ Declaratiedrang en zogenaamde zorgcowboys die sjoemelen met zorggeld worden aangepakt. 

Dat doen we door de voorwaarden rond de kwaliteit en bedrijfsvoering van startende én 
bestaande zorgorganisaties aan te scherpen;

▶ Als je zelf de regie wil en kan nemen, dan moet dat mogelijk zijn. Daarom blijft het 
Persoonsgebonden Budget (PGB) altijd een volwaardig alternatief.

Verkiezingsprogramma 2022-2026  -  Waardevol samenleven
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Veilig Zwolle
Dalende criminaliteitscijfers gaven ons lange tijd de indruk dat het wel goed ging met de 
veiligheid in Zwolle. En op veel punten is dat ook zo. Toch zijn er ernstige ontwikkelingen 
die we moeten keren. De afgelopen jaren is Zwolle opgeschrikt door onderwereldoorlogen 
die op onze straten worden uitgevochten. Ondermijning mag niet lonen en vraagt om een 
strenge en harde aanpak. Een veilig Zwolle is meer dan alleen de strijd tegen drugsgeweld. 
Veel Zwollenaren voelen zich niet meer veilig om te kunnen zijn met wie en waar ze willen. We 
zetten daarom in op een veilig Zwolle voor alle inwoners.

Veilig voelen, veilig zijn
Veilig voelen en vooral veilig zijn is voor iedereen belangrijk, maar helaas niet vanzelfsprekend. Kijk 
alleen al naar het toenemende (drugs)geweld midden in onze woonwijken. Dat moet stoppen. 
Bij de aanpak tegen criminaliteit is de vraag volgens de Zwolse VVD daarom steeds: hoe maken 
we de stad veiliger en raken we de crimineel het hardst? We kiezen voor een stad waar veiligheid 
bovenaan staat. Alleen dan kunnen we prettig wonen en blijven groeien.

Wat wij willen:
▶ Er komt een wijkpolitiepost in Stadshagen;
▶ Mensen die zich schuldig maken aan straatintimidatie, bijvoorbeeld tegen vrouwen, krijgen een 

gebiedsverbod en/of OV-verbod. Een verbod op naroepen en sissen zetten we in de APV;
▶ De keuze voor abortus is al moeilijk genoeg en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is 

een grondrecht. Binnen een straal van 500 meter rond een abortuskliniek wordt een protest 
niet goedgekeurd en mogen bezoekers niet worden aangesproken door demonstranten;

▶ Zichtbare en effectieve aanpak van ondermijning en een Very Irritating Police (VIP) aanpak voor 
overlastgevers, waarbij lastpakken permanent op de huid worden gezeten en gecontroleerd;

▶ Criminelen worden via een patseraanpak gedwongen hun dure kleding, horloges en auto’s, 
gekocht van crimineel geld, in te leveren;

▶ We onderzoeken de mogelijkheid om permanent dynamische verlichting te plaatsen in parken 
en (fiets)paden van en naar de binnenstad;

▶ De toename van de asielstroom komt uiteindelijk op het bordje van de gemeente terecht. Alle 
besluiten hierover gaan in overleg met de stad.

De strijd tegen drugsoverlast
In een gezonde en veilige stad is geen plaats voor ondermijnend en druggerelateerd geweld. Wij 
willen daarom dat de gemeente, politie en justitie alle ruimte hebben om gezamenlijk te werken aan 
een veilige stad.

Wat wij willen:
▶ Drugsgebruikers die overlast veroorzaken pakken we hard aan door preventief fouilleren, tijdelijk 

cameratoezicht en een aanscherping van het Damoclesbeleid dat woningsluiting mogelijk 
maakt;

▶ Er komt een actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van verboden harddrugs en 
synthetische middelen. Een pil lijkt onschuldig, maar houdt uiteindelijk de illegale drugsketen in 
stand. Zo doorbreken we gebruik en verkoop, en halen we het verdienmodel van producenten 
en leveranciers onderuit;
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▶ We zetten drang in om veroordeelde drugscriminelen die weer in Zwolle willen terugkomen in 
een afkickprogramma te zetten. De effecten op volksgezondheid en criminaliteit zijn leidend bij 
de inzet van maatregelen.

 

Zijn (met) wie je wil zijn
In Zwolle kun je zijn wie je bent en met wie je wil. Wij zijn trots op onze actieve LHBTIQ+-gemeenschap. 
In Zwolle leven we in veiligheid en vrijheid, en staat gelijkwaardigheid – los van gender, van wie je 
houdt of wat je gelooft – voorop. Voor intolerant gedrag is geen ruimte. Nieuwe Zwollenaren zijn van 
harte welkom en passen zich aan naar de geldende waarden en normen.

Wat wij willen:
▶ Vergunningen en subsidies aan organisaties en/of instellingen die de integratie tegenwerken, 

LHBTIQ+-genezingstherapieën aanbieden of promoten, of openlijk vrije democratische waarden 
ondermijnen, worden gestopt en teruggevorderd;

▶ In Zwolle is vrijheid de norm, elke vorm van discriminatie en discriminerend geweld is onacceptabel 
en wordt aangepakt, of het nu is wegens (een combinatie van) seksuele oriëntatie, gender, 
sekse, huidskleur, handicap, godsdienst, levensovertuiging of welke grond dan ook;

▶ Een nieuw College bevordert actief LHBTIQ+-emancipatiebeleid en de acceptatie van gelijke 
rechten. LHBTIQ+-emancipatiebudget wordt zowel ingezet voor educatieve doeleinden als 
belangrijke evenementen die Zwolle als Roze stad promoten;

▶ Vrijheid van onderwijs mag niet misbruikt worden om die rechten te beperken. Bij vermoedens 
van discriminatie, racisme, homohaat of andere vormen van uitsluiting wordt actief melding 
gedaan bij de onderwijsinspectie of andere instanties;

▶ Inburgering, het spreken van Nederlands en accepteren van onze liberale westerse waarden 
zijn voorwaarden om deel te nemen aan de vrije samenleving. Mensen die niet meedoen aan 
hun inburgering worden beboet, ofwel gekort op gemeentelijke uitkeringen.

Samenwerken tegen overlast 
Bij de aanpak van criminaliteit en overlast werken veel partijen samen aan een veiliger Zwolle. Het 
succes van samenwerken zit hem volgens de Zwolse VVD in de kracht van die samenwerking. 
Daarom zetten wij in op optimale afstemming en informatie-uitwisseling. 

Wat wij willen:
▶ De gemeente krijgt de bevoegdheid om bij aanhoudende overlast huurders uit hun huis te 

zetten. Voor corporaties vervalt de verplichting om deze aso’s vervangende woonruimte aan te 
bieden;

▶ De gemeente kan gebedsoproepen beperken of verbieden als deze ongewenste effecten 
hebben voor de openbare orde of leefbaarheid tegengaan;

▶ Boa’s worden uitgerust met wapenstok, pepperspray en bodycams. Zo kunnen zij zich tijdens 
het handhaven van de openbare orde verdedigen tegen toenemende agressie en geweld;

▶ Het aantal boa’s wordt verdubbeld. Onderdeel daarvan worden specifiek jeugdboa’s die 
speciaal getraind worden om met jongeren in gesprek te gaan en de link tussen jeugdwerk en 
politie te vormen;

▶ Zwolle zet in op fysieke locaties waar recherche, justitie, FIOD, douane, belastingdienst en andere 
partners intensief kunnen samenwerken aan het bestrijden en verstoren van (georganiseerde) 
misdaad;

▶ We maken extra prestatieafspraken met woningcorporaties om woningoverlast, drugscriminaliteit 
en onveilige situaties tegen te gaan;
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▶ Overlast door bijvoorbeeld zwerfvuil, graffiti, vuilnis naast containers of vernieling wordt 
aangepakt (o.a. door meer afvalbakken te plaatsen bij speeltuinen) en snel hersteld. De kosten 
hiervoor zijn voor de veroorzaker;

▶ Illegale dumping gaan we tegen door lik op stuk beleid, waarbij we flexibele camera’s inzetten 
bij notoire dumpplekken in de stad en natuur;

▶ We monitoren vakantieverhuur via platforms als Airbnb of andere aanbieders. Waar woonoverlast 
als gevolg van dit soort verhuur toeneemt, nemen we maatregelen voor regulering; 

▶ Krakers krijgen te maken met hardere handhaving waarbij de gemeente het OM en/of politie 
eerder aanspoort tot flitsuitzettingen.
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De gemeente staat  
voor jou klaar
De gemeente staat ten dienste van de stad. Door een betrouwbare partij en partner te zijn 
voor haar inwoners en ondernemers. Door excellente dienstverlening te bieden en mensen 
te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen. Door de lasten zo laag mogelijk te 
houden via solide financieel beleid. Zo staat de gemeente voor jou klaar.

Gericht op inwoners en ondernemers
De gemeente is er voor haar inwoners en ondernemers. Dienstverlening, zoals het aanvragen 
van een paspoort of vergunning, dient dan ook servicegericht te zijn en moet zoveel mogelijk 
integreren in het dagelijks leven van inwoners. Plannen en regels worden niet gemaakt voor maar 
mét ondernemers.

Wat wij willen:
▶ Het stadskantoor en andere gemeentelijke diensten gaan een (extra) avond en tenminste 

één dag in het weekend open. Binnen een week moet je een afspraak kunnen maken bij de 
publieksbalie; 

▶ Het haal- en brengstation van de ROVA gaat periodiek ook in de avond en op zondag open;
▶ Het systeem van Zwols Belonen bij het omgekeerd inzamelen van afval zetten we voort. De 

ROVA moet werken aan extra efficiëntie, kijken hoe prijzen omlaag kunnen en onderzoeken of 
andere manieren van inzamelen het voor Zwollenaren makkelijker kunnen maken;

▶ Vergunningsaanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld, het liefst ruim 
hierbinnen, zodat deze geen onnodige vertraging opleveren. De gemeente krijgt straf bij 
langzaam werken: bij het verlengen van de termijn wordt het tarief gehalveerd;

▶ Er komt een ondernemerspanel dat nieuwe plannen en regels van de gemeente toetst en 
advies geeft over de noodzaak en effectiviteit van een regel. Dit kan binnen de bestaande 
samenwerkingen met bijvoorbeeld het CityCentrum;

▶ Een participatienota in het kader van de Omgevingsvisie waarin het voor initiatiefnemers en 
ontwikkelaars vooraf duidelijk is aan welke voorwaarden zij moeten voldoen;

▶ In de uitvoering van het Zwolse beleid willen wij de bestaande samenwerking met de Regio 
Zwolle, de provincie en andere partners intensiveren. Zwolle neemt daarom het voortouw om 
met de regio extra FTE in te zetten op lobby. 

Doordacht financieel beleid
Wat voor elk Zwols huishouden geldt, geldt ook voor de gemeente: je kan niet meer uitgeven dan 
er binnen komt. Dat vraagt om een solide begroting. Met voldoende weerstandsvermogen om 
eventuele financiële risico’s af te dekken.

Wat wij willen:
▶ De OZB wordt verlaagd en de woonlasten worden gemaximeerd;
▶ Afhankelijk van de ontwikkelingen van corona en de landelijke steunpakketten, moet ook de 

gemeente hulp bieden. Dat kan bijvoorbeeld door het kwijtschelden van precario;
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▶ Het Strategische Investeringsfonds wordt door opbrengsten uit het grondbedrijf gevoed en 
kan belangrijke ontwikkelingen mogelijk maken. Om die slagkracht te behouden komt er geen 
uitbreiding van de zorgvuldige criteria die reeds zijn opgesteld;

▶ Aanbestedingsbeleid dat naast de investeringskosten ook rekening houdt met de total cost 
of ownership. Regionale binding wordt onderdeel van de gunning. De gemeente blijft zoveel 
mogelijk lokaal inkopen.
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