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Voorwoord

Beste Zwollenaar,

Je thuis voelen. Hier in Zwolle. Een plek waar je mag zijn zoals je bent. Waar je meetelt. 
Waar je meedoet. Waar je gezien wordt. Een plek waar je je kunt ontwikkelen. Waar iets 
te beleven valt. Waar je een tweede kans krijgt. Waar je kunt genieten. Waar je anderen 
ontmoet. 
Is dat waar het voor jou om draait? Dan ben je bij ChristenUnie Zwolle aan het goede 
adres. Want wij bouwen aan Zwolle als een stad waarin jij je thuis voelt, samen met vele 
anderen.

Zwolle bloeit. Onze stad verenigt het beste van twee werelden: het dynamische en 
levendige stadsleven én de rust en ruimte van het prachtige buitengebied. Zwolle is een 
stad met karakter. Met een eigen identiteit en een eigen verhaal, door de eeuwen heen 
opgebouwd. Het verhaal van samenwerken en elkaar iets gunnen. Van ondernemerszin 
en oog voor elkaar. Van innoveren en koesteren wat kwetsbaar is. In Zwolle kun je doen 
wat voor jou belangrijk is. Bovendien zetten Zwollenaren zich graag in voor elkaar. Onze 
stad biedt een thuis voor mensen die van waarde willen zijn voor elkaar. Zo geven we in 
Zwolle samen vorm aan het goede leven.
 
Zwolle groeit. Steeds meer mensen vinden in Zwolle hun huis. Het gaat er de komende 
jaren om dat we die groei in goede banen leiden. Daarbij gaat het niet alleen om de bouw 
van huizen. In en om Zwolle vind je veel natuur. Daar genieten we van. Daar willen we 
goed mee omgaan. Het gaat ook om het bouwen aan de Zwolse samenleving. De manier 
waarop we er in Zwolle voor elkaar zijn. Het gaat erom dat we echt Zwols blijven. Een 
stad waarin je je gekend weet en thuisvoelt. Dat is de uitdaging waar we voor staan.
  
Vanuit een grote betrokkenheid op ons mooie Zwolle zet de ChristenUnie zich in voor 
jou en alle Zwollenaren. We willen dat jij niet alleen een huis vindt in de stad, maar dat 
je je ook echt thuis voelt. Of je nu jong of oud bent, sterk of kwetsbaar, gelovig of niet-
gelovig, homo of hetero, rijk of arm. Wij luisteren naar je. Samen zoeken we naar het 
beste voor jou en alle Zwollenaren. 
Daarbij worden wij geïnspireerd door het verhaal van Jezus. Zijn hoopvolle boodschap 
passen wij op een eigentijdse manier toe op de vraagstukken van nu en morgen. Zo willen 
wij van betekenis zijn voor de groei en bloei van onze stad. Dat doen we altijd met een 
constructieve houding, want wij kiezen voor verbinding in plaats van polarisatie.
 
Ons werk is nog niet af. Er valt nog steeds veel te verbeteren voor Zwollenaren die zorg 
en ondersteuning ontvangen. We staan nog maar aan het begin van de omschakeling 
naar een groene samenleving. Dat is nodig zodat Zwolle ook in de toekomst een thuis 
kan zijn voor volgende generaties. De prachtige Zwolse natuur vraagt onze aandacht. 
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En veel mensen zijn op zoek naar een huis. Vol aandacht voor jouw specifieke situatie 
blijven wij ons inzetten voor het goede leven in Zwolle. Want dat gunnen we jou en elke 
Zwollenaar: een warm en goed thuis in onze prachtige stad!
 
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met jouw stem maak je duidelijk 
wat jij belangrijk vindt voor Zwolle. In dit verkiezingsprogramma lees je wat je van ons 
kunt verwachten. We hopen dat je geraakt wordt door onze betrokkenheid. Dat je je 
herkent in onze idealen. En dat je ons je stem geeft zodat wij in de komende jaren met 
hart en ziel mogen werken aan: Zwolle… ook jouw thuis. 

Ruben van de Belt en Gerdien Rots
Lijsttrekkersduo ChristenUnie Zwolle

Zwolle, januari 2022
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Samenleven en opgroeien

Met elkaar
Als mensen met elkaar in contact staan, kunnen ze veel voor elkaar betekenen. Je leent je 
grasmaaier uit aan je buurman en hoort over zijn geplande operatie. Als hij in het ziekenhuis 
ligt, zet je zijn afvalcontainer aan de weg. Zo simpel en tegelijkertijd zo betekenisvol kan 
het zijn. Zo willen wij samenleven in Zwolle. Zo’n sterke sociale basis ontstaat vaak vanzelf 
als mensen elkaar ontmoeten. Daarom willen wij veel ontmoetingsplekken in buurten en 
wijken. Ontstaat het onderling contact niet vanzelf, dan is de gemeente aan zet voor hulp. 
De gemeente moet geschikte randvoorwaarden creëren en met subsidies initiatieven onder-
steunen. In Zwolle kennen we talloze voorbeelden. Kijk naar de Stichting Knuffelkonijntjes 
(Dierenweide Dieze-Oost): een plek waar kwetsbare mensen worden bereikt. Of naar Buurten 
met Boodschappen van Present, waarbij mensen boodschappen doen voor een gezin in de 
buurt. Wij geven ruimte en steun aan dit soort projecten.

   We zijn zuinig op de bestaande netwerken in de stad. Benut deze en versterk ze waar 
nodig.

   De gemeente mag vrijwilligersorganisaties en duurzame wijkinitiatieven meer en actiever 
ondersteunen. 

   Erken de bijdrage van kerken en geloofsgemeenschappen. Zij zijn vaak van grote betekenis 
voor de samenleving. Er komt een structureel overleg tussen kerken en de gemeente.

Gezin, jeugd en onderwijs
Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkig ontwikkelende 
kinderen. We gunnen elk kind een veilige, gezonde thuissituatie. Helaas zijn niet alle ouders 
daar altijd toe in staat. Daarom investeren wij in een positief opvoedklimaat in Zwolle, waar 
ouders en kinderen steun vinden als zij vragen hebben. We zetten in op sterke relaties, waar je 
op terug kunt vallen in moeilijke tijden. Complexe scheidingen leiden helaas vaak tot schade, 
met name bij kinderen. Met goede en professionele begeleiding willen we dit leed beperken. 
School is niet alleen de plek waar kinderen en jongeren onderwijs ontvangen. Het is ook 
een belangrijke plek waar jongeren leren genieten en beleven, samenleven met vrienden en 
vriendinnen. Goed onderwijs vormt daarin de stabiele pedagogische basis. De gemeente zorgt 
ervoor dat onderwijs, preventie en zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Een goed voorbeeld 
is basisschool De Springplank in Dieze-West. Deze samenwerking versterkt ook het passend 
onderwijs. Dat willen we komende jaren uitbouwen. Goed onderwijs en een diploma vergroten 
de kansen op de arbeidsmarkt. Wij doen er daarom alles aan om schooluitval te voorkomen.

   Elk kind moet mee kunnen doen ongeacht thuissituatie, financiële positie of opleidings-
niveau van de ouders. 

   We zetten in op een positief opvoedklimaat waarin ouders alle opvoedingsvragen kunnen 
stellen aan nieuwe ‘opvoedmakelaars’. Indien gewenst is er doorverwijzing naar cursussen 
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Samenleven en opgroeien

voor opvoeding en/of relatieondersteuning zoals goede ervaring is opgedaan bij Centering 
Parenting.

   Bij alle huisartsen komt een jeugd- en gezinswerker van de gemeente. Daar kun je terecht 
voor advies en hulp bij opvoedvragen. 

   Kinderen die hulp nodig hebben, willen we zo dichtbij mogelijk hulp aanbieden. Dat doen 
we op school met de Ondersteuningsteams. In de wijk zorgen wijkwerkers ervoor dat 
jongeren de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld via jongerenwerk 
en sport.  

   Bij complexe scheidingen zien wij een rol voor het sociaal wijkteam om ouders te helpen 
bij het opstellen van het verplichte ouderschapsplan. Inzet daarbij is dat het kind met 
beide ouders in contact kan staan. 

   Thuiszitten en voortijdig schoolverlaten willen we voorkomen en terugdringen. We 
stimuleren initiatieven in de klas gericht op kinderen die het tempo niet bijhouden of 
hoogbegaafd zijn. Deze problematiek vraagt soms om oplossingen buiten de gebaande 
paden.  

   We zetten vol in op jongerenparticipatie en nodigen jongeren uit om mee te praten over 
hun toekomst in Zwolle. 

   We begeleiden jongeren die 18 jaar worden en jeugdhulp krijgen op een passende manier 
naar zelfstandigheid. Wij willen dat er een centraal punt komt voor jongeren. Bij zo’n 
Jongeren Informatie Punt kunnen jongeren terecht voor ondersteuning, informatie en 
voorlichting. 

Zorg op maat
Elk mens is waardevol. Deze waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, geaardheid, 
afkomst of leeftijd. Geen mens is hetzelfde en geen situatie is gelijk. Wie afhankelijk is van 
zorg verdient daarom een aanpak op maat. Wij willen dat zorgverleners uitgaan van wat 
wél mogelijk is. Een hulpvraag staat vrijwel nooit op zichzelf. Daarom moet er oog zijn voor 
de omgeving van de zorgvrager. Wij pleiten voor het weghalen van schotten tussen de 
verschillende regelingen, zodat de gemeente met hulp écht aansluit op de leefwereld van 
mensen. Vaak ontstaat bij ouderen door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde 
mobiliteit, waardoor eenzaamheid al snel op de loer ligt. Samen met diaconieën en vereni-
gingen doen we er in de wijken alles aan om ouderen op te zoeken. Sport en bewegen voor 
ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
De impact van chronische en/of ernstige ziekte en intensieve zorg op het leven van mensen 
is enorm. We hebben grote waardering voor mantelzorgers en bieden hen steun om hun 
belangrijke werk te kunnen volhouden. 

   Zorg organiseren we dichtbij huis. Daarbij betrekken we waar mogelijk het netwerk van 
de zorgontvanger, zoals familie, vrienden en buren.
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   We willen onderzoek of we ook buurtcoöperaties actief kunnen inzetten in zorgverlening.
   Bij het inschakelen van professionele zorg, gaan we uit van partnerschap. Zo mogelijk 

met eigen regie van de inwoner. De professional bedenkt niet de oplossingen, maar staat 
naast de inwoner en kijkt mee wat nodig is. 

   Om zorgversnippering te voorkomen willen we één plan voor één huishouden. Het 
gezins-pgb is een belangrijk middel om problemen in samenhang aan te pakken. We 
willen dat zorgaanbieders goed samenwerken rondom en met het gezin, zodat de hulp 
op elkaar aansluit, zonder wachtlijsten.

   We waarderen mantelzorgers royaal, ondersteunen hen met hulpaanbod en respijtzorg. 
   We zetten in op vroeg signaleren en voorkomen van mishandeling van kinderen en 

ouderen. 

Gezond en vitaal 
Gezond zijn is veel meer dan niet ziek zijn. Het gaat erom hoe je met de sociale, fysieke en 
emotionele uitdagingen van het leven omgaat. Het helpt als je voelt dat je ertoe doet, als je 
regie hebt over je leven, idealen kunt nastreven, levenslust ervaart en toekomstperspectief 
hebt. Deze positieve visie op gezondheid vormt de basis in Zwolle. Gezondheid en voeding 
hebben veel met elkaar te maken. We promoten gezonde voeding op scholen, in wijkcentra 
en sportkantines. Met goede voorlichting over de risico’s van middelengebruik, voorkomen 
we onverstandig gebruik van alcohol of drugs. 
Gezondheid hangt ook sterk samen met je ervaring van de buitenruimte. Een groene woon-
omgeving draagt bij aan buiten recreëren, bewegen en elkaar ontmoeten. Daarom creëren 
we plekken waar je buitengeluk kunt ervaren. Denk aan een buurtbarbecue, sportfaciliteiten 
en een ontmoetingsbank in de buurt. 

   In Zwolle moet het niet uitmaken in welke wijk je wieg staat. We willen dat elk kind gezond 
kan opgroeien. Waar nodig zetten wij extra in op ondersteuning van het jeugdwerk, de 
brede- en gezonde scholen en buurtsportcoaches.

   We stimuleren mensen tot een gezonde leefstijl. Wijkbewoners dagen wij uit zelf met 
plannen te komen voor buitengeluk, zoals sportfaciliteiten, buitenspeelplekken, buurt-
banken en gezamenlijk gezond koken. 

   Wij zetten ons in voor groene buurten en steunen duurzame initiatieven. Denk aan 
energiecoöperaties zoals het Wij-Bedrijf en initiatieven voor daktuinen.

   We zetten verder in op ‘Rookvrije Generatie’, ‘Gezonde Generatie’ en ‘Gezonde School’.
   Scholen, gemeente, politie en ouders vormen een vuist tegen onverantwoord gebruik 

van alcohol en drugs. Er komt een sluitend systeem van preventieve voorlichting voor 
jongeren en hun ouders, zodat elke Zwolse jongere goede voorlichting krijgt over de 
risico’s van middelengebruik en het criminele circuit.
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Zorg voor dak- en thuislozen en vluchtelingen
In Zwolle hoeft niemand op straat te slapen. Wat er ook de oorzaak van is dat iemand geen 
dak boven het hoofd heeft, wij bieden je onderdak. Opvang heeft als doel te voorzien in 
basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen, te begeleiden naar hulp en uiteindelijk 
weer naar zelfstandigheid.  Ook mensen met psychische problemen doen actief mee in de 
samenleving. Dat gebeurt steeds meer in de wijk. Samen met woningcorporaties zetten we 
in op draagkrachtige wijken, zonder de verdraagzaamheid te overvragen. We bieden mensen 
met psychische problemen zoveel mogelijk een werkkring waar zij dagritme krijgen, een 
zinvolle bijdrage leveren en sociale contacten onderhouden. 
Als er een beroep op Zwolle wordt gedaan voor de opvang van vluchtelingen, bieden we 
die ruimhartig. Daarbij investeren we volop in goed overleg en draagvlak in de stad en 
buurt. Statushouders krijgen een huis in Zwolle. Daarbij bewaken we dat dit niet tot verdringing 
op de huizenmarkt leidt. We zetten vol in op inburgering en participatie van statushouders.

   Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Zwolle slaapt 
buiten zijn/haar wil op straat. 

   Sociale ondernemingen krijgen ruimte om mensen met psychische problemen te helpen 
met maatwerk. 

   De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van statushouders. 
Activiteiten vanuit de samenleving worden omarmd. Denk aan maatjes-/buddyprojecten 
die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen. De gemeente daagt ondernemers 
uit statushouders in dienst te nemen.

   Zwolle steunt maatjesprojecten omdat deze bijdragen aan de kennismaking met onze 
waarden, cultuur en taal. 

Laaggeletterd of nog niet digitaal vaardig
Zowel voor nieuwkomers als gezinnen waar laaggeletterdheid overgaat van generatie op 
generatie is maatwerk nodig. We willen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. 
Op initiatief van de ChristenUnie is afgelopen jaren het versimpelteam opgezet. Dit team 
vertaalt ambtelijke brieven, mededelingen en de website van de gemeente in eenvoudig 
leesbaar Nederlands. 
Bij laaggeletterdheid denken we ook aan mensen die niet digitaal vaardig zijn. Zij missen 
digitale vaardigheden waardoor communiceren met elkaar en instanties steeds moeizamer 
wordt. Dit leidt soms tot schulden en eenzaamheid. Om dat te voorkomen, zetten we in op 
het leren van digitale vaardigheden.

   Ervaringen vanuit het versimpelteam willen we breed invoeren bij de gemeente Zwolle 
en haar partners. 

   Wij willen dat iedereen aansluiting vindt bij de digitaler wordende wereld. We zetten 
daarom in op goed onderwijs en ondersteuning hierin.
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Dienstbare overheid

Open en integer
De gemeente staat naast je. Denkt met je mee, stimuleert je en ondersteunt je waar nodig. 
Goed bestuur en integer leiderschap vormen een belangrijke basis voor een bloeiende stad. 
De overheid heeft de roeping om recht te doen en behandelt iedereen gelijk. De gemeente 
beheert jouw persoonsgegevens. Je mag erop vertrouwen dat de gemeente daar zorgvuldig 
mee omgaat. Onafhankelijke media zijn cruciaal voor de lokale nieuwsvoorziening en de 
lokale democratie. Ze informeren jou, houden bestuurders scherp en stellen maatschap-
pelijke kwesties aan de kaak.

Wij willen blijven bouwen aan een betrouwbare en dienstbare overheid. Daarin willen we 
open, eerlijk en herkenbaar zijn in de stad. We staan voor een makkelijk te benaderen stads-
bestuur, dat veel in de stad zelf te vinden is. We zetten in op goede relaties met alle Zwolle–
naren. Daarbij helpt het ook als politieke besluitvorming zoveel mogelijk zichtbaar is voor 
de buitenwereld. We nodigen Zwollenaren uit om te participeren en invloed uit te oefenen 
op de keuzes die we maken.

   Heb je een vraag aan de gemeente en zoek je het juiste loket? We willen dat waar jij je 
vraag ook stelt, je zo snel mogelijk in gesprek komt met de juiste ambtenaar.

   Alle 39 raadszetels zijn van belang. Bij belangrijke besluiten haalt het college vooraf input 
op bij alle partijen. 

   Diversiteit van mensen is een groot goed. De gemeente besteedt structureel aandacht 
aan het voorkomen van racisme en discriminatie. 

   We willen een lokaal mediafonds oprichten ter ondersteuning van kwetsbare onderdelen 
van de nieuwsvoorziening. Denk aan onderzoeksjournalistiek of journalistiek in wijken of 
bij doelgroepen. We hebben expliciete aandacht voor de veiligheid van journalisten. 

Laat je horen
Voordat we tot besluiten komen willen we dat je als inwoner kan meedenken. Goeie ideeën 
willen we alle ruimte geven. Zwolle is een jonge, groeiende en diverse stad. Daarom willen 
we specifiek jongeren betrekken in onze politieke keuzes. We horen je stem en verwerken 
dat in het beleid. De gemeenteraad blijft wel eindverantwoordelijk. Raadgevende referenda 
zijn geen oplossing bij complexe politieke vraagstukken. Een correctief referendum met 
minimale opkomst zien we als een goede noodrem voor inwoners. 

Iedere wijk of buurt heeft een eigen karakter. In samenspraak met bewoners zetten we dat om 
in specifiek wijkenbeleid. Buurten die dat willen kunnen een eigen buurtbegroting opstellen. 

   We kiezen voor betrokken wijkenbeleid met inzet van wijkverenigingen of -bij afwezigheid- 
voor wijkambassadeurs.
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Dienstbare overheid

   Voor het indienen van burgerinitiatieven zorgt de gemeente voor een eenvoudig systeem 
met duidelijk loket.

   In Zwolle heb je ‘right to challenge’. Je kan bijvoorbeeld de gemeente uitdagen en aantonen 
dat je als wijk zelf een voorziening in stand kan houden. 

   Bij ruimtelijke initiatieven richten we de inwonerparticipatie zo in dat initiatiefnemers 
áltijd de inwoners betrekken. Daarbij moeten initiatiefnemers de door de gemeenteraad 
vastgestelde spelregels hanteren voordat een gemeentelijke vergunning wordt verleend 

   18-jarigen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester om te stemmen. 
Zwolse jongeren betrekken we niet alleen bij 4- en 5 mei activiteiten. Maar ook bij de 
activiteiten rond 1 juli (Keti Koti: herdenking en viering afschaffing van de slavernij) en 15 
augustus (herdenking en viering capitulatie Japan en einde oorlog om Nieuw-Guinea).   

   Wij willen een kinderburgemeester uit groep 7 of 8, om zo ook jonge kinderen te betrekken. 
   We bieden veel ruimte aan inwoners met initiatieven op gebied van duurzaamheid, 

energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer. 
   We stimuleren actief burgerschap en sociale integratie van nieuwkomers. Met taal-

onderwijs en burgerschapsvorming wordt duidelijk hoe de overheid werkt.

Digitaal: veilig en bereikbaar
Versneld door de coronacrisis is contact tussen jou en de overheid steeds meer digitaal. 
We willen verstandig investeren in digitale oplossingen voor uitdagingen op gebied van ver -
stedelijking, mobiliteit, klimaat en energie. Daarbij is het zaak om lokale autonomie en soeve-
reiniteit over beleidsbeslissingen te houden. Privacy van gegevens moeten we beschermen 
en we waken ervoor dat de gemeente allerlei data aan elkaar koppelt zonder dat inwoners 
daarvan afweten.

Sommige mensen dreigen de aansluiting te missen door de modernisering. Hen willen we 
digitaal vaardiger krijgen. Tegelijk blijft fysieke ontmoeting en papieren informatie bestaan. 
Wij willen dat de gemeente Zwolle haar regels zo simpel mogelijk houdt, vooral voor ouderen, 
allochtonen en laaggeletterden. De digitale ontwikkeling vraagt om een privacybescherming, 
gegevensbeveiliging en sterke aanpak van digitale criminaliteit. We vinden het belangrijk dat 
jij erop kan vertrouwen dat jouw gegevens in goede handen zijn. 

   Bij ontwikkelingen van digitale technologieën staat zowel het welzijn van de individuele 
burger, als ook de bloei van de samenleving als geheel centraal.

   Inwoners, bedrijven, scholen, maatschappelijke instellingen en de gemeente maken 
samen de regionale samenleving sterker. Ook willen we technologische innovaties imple-
menteren en deze toegankelijk maken voor elke inwoner. 

   Je kan in Zwolle naast de digitale weg altijd bij een fysiek loket terecht met je vragen. Voor 
vragen over digitalisering creëert Zwolle een fysieke plek voor antwoorden en om meer 
te leren.
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   De gemeente communiceert zo duidelijk en eenvoudig mogelijk met jou. Hiervoor willen 
wij het succesvolle ‘versimpelteam’ verder doorontwikkelen. Alles wat de gemeente aan 
jou schrijft is in eenvoudig Nederlands.

   Wij willen dat berichten over aanvragen en besluiten - zoals vergunningen en bestem-
mingsplannen - niet alleen digitaal maar ook in papieren media verschijnen.

Samen werken binnen de Regio Zwolle
Zwolle heeft een dienstbare voortrekkersrol in de regio. Samen met de andere gemeenten 
in de Regio Zwolle pakken we overkoepelende vraagstukken aan. Denk aan leefbaarheid, 
bereikbaarheid, energie, werkgelegenheid en economie. In de regio werken we vanuit een 
echte Hanze-mentaliteit: we gunnen elkaar iets. Door provincie- en gemeentegrenzen te 
overstijgen lukt het ons om samen te groeien. Die manier van samenwerken willen wij conti-
nueren in de volle breedte. Vanuit gelijkwaardig partnerschap werken wij aan het delen van 
brede welvaart voor alle inwoners van de Regio Zwolle. 

   We bundelen onze krachten om als regio gezamenlijk een gerichte lobby te voeren in 
Den Haag en Brussel. De regionale samenwerking is van toegevoegde waarde voor 
inwoners, organisaties en bedrijven. Het onderwijs heeft er baat bij als het mbo en hbo 
in onze regio goed samenwerken. 

   Goede regionale samenwerking vraagt ook om controle door volksvertegenwoordigers. 
Dat gaat niet altijd vanzelf. Daarom willen we dat de positie van gekozen volksvertegen-
woordigers wordt verbeterd. 

   Ook willen we de verbinding met culturele en maatschappelijke organisaties en met 
bedrijven versterken. Zodat jongeren gemakkelijk een stageplek kunnen vinden en na 
hun afstuderen snel een baan in de regio vinden. Door goed samen te werken bij om- en 
bijscholing, kunnen mensen makkelijker van baan veranderen in de regio. 

   Mobiliteit stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom is infrastructuur bij uitstek een 
onderwerp dat we regionaal willen oppakken. We zetten ons in voor goede verbindingen 
voor wandelaars, fietsers, OV-gebruikers en automobilisten. Dat vraagt om gezamenlijke 
inspanning en prioriteiten binnen de regio. 

   Het wordt steeds belangrijker om de woningbouw en leefbaarheid ook in regionaal 
verband af te stemmen. Wat ons betreft worden we niet alleen een economische topregio, 
maar bovenal zetten we ons voor een top woonregio. Door met gerichte woningbouw 
de kwaliteit en leefbaarheid van wijken en dorpskernen te versterken. We kiezen niet 
zomaar voor kwantiteit, maar we laten ons leiden door kwaliteit. Daarom bezien we de 
woningbouwopgave altijd in combinatie met het versterken van de leefbaarheid.

Dienstbare overheid
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Financiën op orde
We verwachten van de gemeente dat zij een betrouwbare rentmeester is van de beschikbare 
middelen. Naast geld vanuit het Rijk gaat het om gemeentelijk belastingen die we samen 
opbrengen.

Gemeenten voeren steeds meer taken uit met grotere financiële risico’s als gevolg. De 
beleidsvrijheid is beperkt en door bezuinigingen vanuit het Rijk ligt er een grote druk op de 
lokale financiën. We dringen aan op efficiënt financieel beleid. Risico’s willen we in goed in 
beeld hebben en beheersbaar maken. Toekomstige generaties mogen we niet opzadelen 
met de gevolgen van slecht financieel beleid nu.

   Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij het maken 
van financiële en beleidsmatige afwegingen.

   De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) zijn tenminste kostendekkend. 
Wij houden ruimte voor het kwijtschelden van heffingen voor mensen die het niet kunnen 
betalen.

   De Strategische Investeringsagenda helpt ons om – samen met andere overheden- te 
investeren in grote gebiedsontwikkelingen. Zo zorgen we dat woningbouw mogelijk blijft 
in Zwolle en we tegelijkertijd investeren in leefbaarheid en groen.

Dienstbare overheid
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Duurzame en schone stad

De klimaattransitie van ons allemaal 
De gevolgen van klimaatverandering beginnen ook in Nederland merkbaar te worden. 
Hevige regenbuien, overstromingen, droogte en het afnemen van biodiversiteit. Aan de 
andere kant van de wereld worden als eerste de meest kwetsbare mensen getroffen. We 
willen zorgdragen voor de schepping en alle mensen en dieren. Dat betekent dat we ons 
inzetten om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, voor de toekomst van onze 
kinderen en kleinkinderen. 

Ook in Zwolle werken we samen aan duurzaamheid. Dat is iets van ons allemaal, niet alleen 
van techneuten. Het gaat over onze leefomgeving, en onze toekomst. Vanuit de opdracht 
recht te doen vinden wij verduurzaming en verbinding noodzakelijk. Dit proces kan alleen 
slagen als jij je betrokken voelt. Daarom willen we dat Zwollenaren en Zwolse bedrijven goede 
ondersteuning krijgen in wat ze zelf kunnen doen. Dat je in je buurt of wijk geholpen wordt 
door stadsgenoten in het verduurzamen van je huis of bedrijf. Klimaattransitie in Zwolle 
zorgt voor een evenwichtige inkomensverdeling en maakt de verschillen dus niet groter. 

   We geven kansen aan inwonersinitiatieven en steunen energiecoöperaties, zoals Blauw-
vinger Energie. De gemeente Zwolle helpt bij het oprichten en faciliteert kennisdeling 
tussen verschillende initiatieven. Ook de gemeente leert daarvan. Inwoners krijgen zoveel 
mogelijk een plek in de uitvoering, bijvoorbeeld door buurtcampagnes op te zetten gericht 
op isolatie of zonnepanelen. We zetten een stevige stip aan de horizon: 20 procent van 
alle geleverde stroom wordt door Zwolse energiecorporaties zelf opgewekt.  

   We willen een Zwolse klimaattop voor inwoners, zoals gehouden in 2017. Dat is dé plek 
waar nieuwe ideeën geboren worden!  

   Inwonerbetrokkenheid bij de verwarming van Holtenbroek en Aa-landen wordt concreet. 
We kiezen voor een stevige rol van de gemeente in het op te richten warmtebedrijf. Zo 
borgen we de belangen van inwoners. We willen een plek voor inwonersinitiatieven of 
een energiecoöperatie in het warmtebedrijf. Denk aan een klein aandeel en een ‘afne-
mersraad’. Ook gaat de gemeente WijBedrijf Dieze meer ondersteunen in het oprichten 
van een coöperatief warmtenet. WijBedrijf Dieze geldt als inspirerend voorbeeld voor 
andere wijken in Zwolle. Voor het bestaande warmtenet in Breecamp willen we een 
andere warmtebron dan biomassa. Hier moeten op korte termijn de voorbereidingen 
voor getroffen worden. 

   De ‘gebiedsovereenkomst’ die de inwoners van Tolhuislanden sloten met de gemeente 
Zwolle smaakt naar meer. Inwoners kregen het alleenrecht op het ontwikkelen van 
duurzame energieproductie. Dat is voor ons de norm bij grootschalige energieopwekking 
in onze gemeente: inwoners aan de knoppen, en pas professionele partijen aan tafel als 
de inwoners daar om vragen. 



V
ER

K
IE

ZI
N

G
SP

R
O

G
R

A
M

M
A

 2
02

2-
20

26
 

15

Duurzame en schone stad

Jouw duurzame huis
Alle Nederlandse huizen moeten voor 2050 zijn verduurzaamd, dus ook die in Zwolle. Om 
dat goed te doen moeten we flink aan de slag. Misschien ben je al fanatiek bezig met het 
verduurzamen van je huis, of misschien weet je niet waar je moet beginnen. Of misschien 
ben je benieuwd wat de woningcorporatie of je huurbaas van plan zijn. 
Wij willen dat het voor bewoners zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt. En dat het zo eerlijk 
mogelijk gebeurt. 

   Inwoners staan voorop. De gemeente zoekt actief verbinding met partijen in de stad, zoals 
50 Tinten Groen Assendorp, die de situatie van inwoners kennen. Samenwerking met en 
tussen deze partijen wordt actief aangemoedigd. Energiearmoede pakken we aan door 
ruimte te geven aan creatieve plannen van coöperaties en particulieren. 

   We willen dat het Energieloket weer een fysiek loket wordt met (onafhankelijke) adviseurs 
die bij je thuiskomen. Zo krijg je goed advies om je huis snel, effectief en op maat te 
isoleren. Ook is er hulp om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten, zoals het 
Nationaal Isolatieprogramma opgezet na inspanning van de ChristenUnie in Den Haag. 

   Door schaarste en grote vraag wordt aardgas steeds duurder. Dat heeft nu al stevig effect 
op de energierekening. Inwoners met een smalle beurs willen we helpen met simpele 
isolerende maatregelen als tochtstrips en radiatorfolie. Voor die hulp willen we vrijwilligers 
trainen, in samenwerking met organisaties als Schuldhulpmaatje. 

   Voor veel woningen is de hybride warmtepomp een goede optie om snel het aardgas-
gebruik fors te laten dalen. Deze techniek krijgt van het Rijk extra subsidie en verdient 
zich al snel terug. Dit wordt in onze gemeente nog te weinig benut. Met een campagne 
willen we Zwollenaren hierop wijzen en helpen in de keuze voor een goed apparaat.

   Zwolle krijgt een eigen ‘ketelbank’. Tegen aantrekkelijke condities kunnen huiseigenaren 
met warmtepomp hun HR-combiketel afstaan ten gunste van het algemeen belang. 
Huiseigenaren met een oude, normaal rendement, ketel kunnen een nieuwere Hr-ketel 
uit de ketelbank krijgen totdat hun straat wordt voorzien van stadsverwarming. 

Jouw schone stad 
In een schone stad is het fijn leven. Met alles dat we consumeren zorgen we ook voor een 
heleboel afval. Of dat nou gaat om grote stukken plastic, of microplastics in het water. Steeds 
meer wordt dat biologisch afbreekbaar, maar het zorgt nog steeds voor veel schade aan 
planten en dieren. Daarnaast is het niet fijn om door straten met zwerfvuil te lopen. Daarom is 
het belangrijk dat de gemeente Zwolle zorgt voor goed afvalbeheer, dat we de kilo’s restafval 
per inwoner steeds verder terugdringen, maar zwerfvuil ook bij de bron aanpakken.

   We geloven in het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Het is niet eerlijk om tekorten op 
de gemeentelijke begroting te verhalen bij de huishoudens met weinig afvalverbruik. We 
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Duurzame en schone stad

monitoren wel of de uitzondering voor huishoudens met luiers, incontinentiemateriaal 
of andere medische hulpmiddelen voldoende is. 

   Er komen innovatieve oplossingen om afval uit het buitenwater in de stad te zuiveren. 
Met een vrijwilligersorganisatie als Trash Hunters samen met ROVA, het Waterschap en 
ondernemers gaat de gemeente kijken wat kan met behulp van technologie. 

   Afvalcoaches gaan Zwolse retailondernemers en horeca helpen om het afval in de stads-
gracht en rond winkelcentra verder terug te dringen. Rondom ‘afval hotspots’ wordt 
gekeken of er voldoende prullenbakken staan. We betrekken ondernemers bij het legen 
van die prullenbakken en het voorkomen van zwerfvuil. Met grote retailers maakt de 
gemeente afspraken over hun bijdrage aan de circulaire economie in Zwolle. 

   Voor reclamedrukwerk wordt nee-nee het nieuwe normaal. Wie wel reclamedrukwerk wil 
ontvangen vraagt een ja-ja-sticker aan. In wijkcentra en alle Stadkamers komt een plek 
waar huis-aan-huisbladen liggen ter inzage. 

   Het Schone Lucht Akkoord wordt ondertekend, zodat de luchtkwaliteit permanent 
verbeterd wordt. Goede voorlichting over (verantwoord) stoken van hout is nodig.

  

Jouw circulaire stad 
De voorraad grondstoffen die de aarde kan leveren is eindig. Steeds weer nieuwe materialen 
gebruiken en oude materialen als afval afdanken is niet houdbaar. We willen toewerken naar 
een circulaire economie, waarin we minder materiaal gebruiken. Producten en materialen 
krijgen na gebruik een hoogwaardige toepassing door hergebruik en recycling.

   Er komt een ambitieuze visie van de gemeente op circulaire economie. Deze stellen 
we samen op met organisaties en bedrijven die nu al circulair werken door reparatie, 
hergebruik, deelgebruik of recycling. Ook kennisinstellingen en onderwijs worden daarbij 
betrokken. 

   De gemeente besteedt zoveel mogelijk circulair aan. Denk aan de aanleg van wegen, 
fietspaden, straatmeubilair en eigen vastgoed. Dit aandeel groeit elk jaar, tot de gemeente 
in 2030 volledig circulair werkt. 

   In de nieuwe wijk de Tippe is voor het eerst de KEC-norm (klimaatadaptief, energieneutraal 
en circulair) toegepast. Dé toekomstige norm voor alle nieuwbouwprojecten in heel Zwolle. 

   Echte circulaire bedrijvigheid vraagt om ruimte. Plekken voor recycling en het sluiten van 
kringlopen. Maar ook voor kringlooplandbouw en compostering ter plaatse. We zien dit 
als onderdeel van een nieuwe gemeentelijke visie op circulaire economie. Ook kijken we 
of gebruik van leges mogelijk is voor het steunen van circulaire bedrijven.  

   De gemeente start een lobby in Den Haag voor een verbod van voedselverspilling in 
de restaurant- en horecasector. Al het eetbare voedsel hergebruiken we als voedsel: 
gedoneerd aan goede doelen of verwerkt door ondernemers tot een houdbaar product. 
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Natuurherstel en -ontwikkeling 
Goed rentmeesterschap moeten we leren. Onze ecologische voetafdruk is meer dan de natuur 
aankan. Voor de volgende generaties is een vitale en groene leefomgeving van levensbelang. 
We willen vergroening van het stedelijk gebied en meer aandacht voor het buitengebied. De 
ontwikkeling van het landschap buiten de stad. We willen meer gebieden waar natuur het 
allerbelangrijkst is.

   In veel buurten ontstaan particuliere groene initiatieven: adoptie van openbaar groen, 
afkoppelen regenwater, aanleggen van groene daken en muren en oogstplekken. De 
gemeente moet inwoners daarom structureel gaan betrekken bij de (her)inrichting van 
de openbare ruimte.

   Natuurvriendelijke oevers worden door gemeente en het waterschap ontwikkeld waar 
dat kan. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met inwoners en natuurorganisaties.

   We hebben in Zwolle groene en blauwe verbindingen (‘vingers’) vanaf het schitterende 
buitengebied tot midden in de stad. Bijvoorbeeld het Almeloos kanaal, de Schellerweg en 
het Zwarte Water. Wij willen die groene stadslongen in stand houden en deze structuur 
uitbouwen.

   In de komende jaren wordt natuur- en milieueducatie doorontwikkeld. Dit is in samenhang 
met de doorontwikkeling van de Nooterhof en in ieder geval in samenwerking met de 
Zwolse groenpartners en het Zwolse onderwijs.

   Het totaal aan boomkroonoppervlakte in Zwolle neemt toe. Vooral ook in de Zwolse 
binnenstad, met relatief weinig (grote) bomen, is dit nodig om ons centrum leefbaar te 
houden.

 
Stad en buitengebied 
Het buitengebied van Zwolle krijgt meer onze aandacht. We gaan van ‘de stad neemt’ naar ‘de 
stad geeft’ en stimuleren de ontwikkeling van het landschap. Een buitengebied met ruimte 
voor natuur, recreatie, fietspaden, afgewisseld met weidegrond van voldoende omvang 
zodat koeien kunnen grazen rond de stal. De ontwikkeling van biodiversiteit in het buiten-
gebied biedt grote kansen. Juist omdat de biodiversiteit in het buitengebied door intensief 
grondgebruik lager is dan in de stad. Zwolle onderscheidt zich in Nederland door de mooie 
verwevenheid van stad en buitengebied.

   Via grondbeleid kan de gemeente samen met de provincie extensivering van landbouw 
mogelijk maken. Daarmee krijgt biologische landbouw echt een toekomst in Zwolle. 

   Wij stimuleren biodiverse en natuurinclusieve landbouw (bijv. strokenteelt en mengteelt). 
Met agrarisch ondernemers werken we aan de uitvoeringsagenda, waarbij ook provincie 
en waterschap betrokken zijn.

   Gezond en duurzaam voedsel uit de buurt wordt voor een eerlijke prijs verkocht aan 
een gemeenschap van Zwollenaren. Een prachtige manier waarop dat kan zijn voedsel-

De groene stad



V
ER

K
IE

ZI
N

G
SP

R
O

G
R

A
M

M
A

 2
02

2-
20

26
 

18

gemeenschappen of voedselcoöperaties, zoals in Breecamp. Hier is de afstand tussen 
boer en wijkbewoner verdwenen. 

   We willen ook een voedselbos aan de rand van de stad. Daarmee ontstaat een natuurlijke 
buffer tussen de bebouwde kom en de landerijen waar boeren werken en waar topnatuur 
te vinden is.  

 
Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert en dat vraagt van ons aanpassingen. Juist Zwolle, als stad in een delta, 
is daarvoor extra kwetsbaar. Wat gebeurt er wanneer er heel veel regen valt in korte tijd? Of 
wat gebeurt er bij langdurige hitte of droogte? De klimaatverandering biedt ook kansen die 
we willen benutten. Bijvoorbeeld: verdichting van bebouwing en vergroening hand in hand 
laten gaan om hittestress te verminderen.

   Het is noodzakelijk dat de gemeente een krachtige klimaatadaptatiestrategie heeft. 
Het watersysteem als één systeem beschouwen, los van de verschillende verantwoor-
delijkheden. Waterschappen kunnen meer binnenstedelijk investeren aangezien het 
merendeel van hun inkomsten komt uit bebouwde omgeving. Ook zoeken we voor finan-
ciering de samenwerking met de provincie en het deltaprogramma. 

   In het buitengebied van Zwolle zien we in waterberging nieuwe kansen voor recreatie en 
natuurontwikkeling. 

   Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging, de bewustwording 
dient op dit punt vergroot te worden. Daarom zetten we in op het loskoppelen van regen-
waterafvoer, het gebruik van regenwater en de aanpak van achterstallig rioolonderhoud. 

   Wij stimuleren de aanleg van groene daken.
   De tegeltaxi is een groot succes en wordt voortgezet. De gemeente geeft nu ook zelf het 

goede voorbeeld door ‘ontstening’ van de openbare ruimte.

Biodiversiteit
De biodiversiteit neemt schrikbarend af. Daarom versterken we de rijkdom aan soorten door 
vergroening van het stedelijk gebied én het buitengebied, natuurvriendelijke maatregelen 
bij plagen (zoals de eikenprocessierups of ganzenoverlast) en verpachten we grond van de 
gemeente onder strikte duurzaamheidsvoorwaarden.

   Om de natuurwaarden te behouden en versterken, willen wij een Natuurwaardenkaart 
laten maken. Dat helpt om beter zicht te hebben op welke natuurgebieden we moeten 
beschermen, én zorgt ervoor dat we kansen voor nieuwe natuur gaan zien.

   De Zwolse stad kent een enorme biodiversiteit. Bij nieuwbouw en renovatie houden we 
rekening met planten, vogels en vleermuizen.

   Natuurbegraven wordt mogelijk in Zwolle. De vorm van begraven voorziet in een behoefte 
en draagt bij aan de biodiversiteit. 

De groene stad
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Beleef Zwolle

Waarde van kunst en cultuur 
Kunst en cultuur verrijken het leven en de samenleving, geven ons identiteit. Kunst 
confronteert, zet stil, ontspant, schudt wakker en verbindt. Kunst laat zien dat wij als mensen 
het beeld zijn van God, als creatieve Schepper. 

   De presentatiemogelijkheden van hedendaagse beeldende kunst gemaakt in Zwolle zijn 
te beperkt. Er komt daarom een nieuwe vaste plek om hedendaagse beeldende kunst 
te exposeren en te bespreken.

   Zwolle krijgt op weg naar het Hanzejaar (2023) en de culturele hoofdstad van Europa 
(2033) een onderscheidend thema: Human matters, dat samenkomt in het de ander iets 
gunnen van de Hanzementaliteit, het omzien naar elkaar van de Moderne Devotie en de 
democratische waarden van Thorbecke en van der Capellen.

   We zijn trots en dankbaar voor wat Zwolle te bieden heeft. We staan daarom voor de 
verdere ontwikkeling van toppers als de Fundatie en Landgoed Anningahof. Een ontwik-
keling in verbinding met de talentontwikkeling bij Artez en Cibap en de creatieve industrie. 

   Er komt meer ruimte voor poëzie in de stad. De stadsdichter krijgt een grotere rol om 
woorden te geven aan belangrijke thema’s die inwoners bezighouden. 

Kunst en cultuur dichtbij 
Wij willen kunst in de haarvaten van de samenleving, op wijk- en buurtniveau. Juist community 
art spreekt het brede publiek aan, voor en door de Zwollenaar.
 

   De gemeente Zwolle neemt verantwoordelijkheid voor de culturele basisinfrastructuur, 
die verbreed en versterkt wordt.

   Het Academiehuis/de Grote Kerk is het grootste overdekte plein van onze stad. Deze 
parel van Zwolle verdient een breed publiek en maximale toegankelijkheid. Een ontmoe-
tingsplek waar je zo even naar binnenloopt vanaf de markt.

   De Stadkamer ontwikkelt zich tot de hotspot voor cultuur- en techniekeducatie. Natuur- 
en milieueducatie kan ook prima deel uitmaken van deze succesvolle samenwerking met 
het onderwijs.

   Kunst en welzijn worden in de wijken vaker gecombineerd. Succesvol voorbeeld is de 
Kerstfilm in de Indische buurt. Zwolle onderscheidt zich op dit punt en investeert in 
community art zoals gemaakt door Theater de Makkers.

   De amateurkunst, zoals muziekverenigingen, kunnen rekenen op ondersteuning bij 
het verkrijgen van oefenruimte en de beschikbaarheid van kleine podia. Ook de Jeugd-

 theaterschool kan beschikken over een eigen plek.
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Evenwichtig aanbod
Ons motto voor Zwolle is: de basis op orde, de lat omhoog. We willen jonge makers voor 
Zwolle behouden. Onder andere door voldoende betaalbare atelierruimte. Het cultureel 
ecosysteem in Zwolle is rijk, maar onevenwichtig. Zwolle heeft een bloeiend cultureel leven, 
dankzij haar bevlogen cultuurmakers, opleidingen en presenterende instellingen. Maar het 
ecosysteem is niet in balans. De culturele skyline van Zwolle toont zich te vlak met een paar 
uitschieters. Het middensegment ontbreekt. 

   Ook de kleinere culturele instellingen gunnen we de zekerheid van structurele subsi-
diëring. Initiatieven uit de samenleving, zoals de XYZ-area, verdienen meer steun.

   We grijpen zo min mogelijk in in de ‘culturele biodiversiteit’ en laten nieuwe initiatieven 
ontstaan. Dit stimuleren we in culturele broedplaatsen, zoals het Kattegat.

   We ontwikkelen de Spoorzone ook met en voor creatieve ondernemers die het expe-
riment en dus innovatie vanuit Zwolle, voor ogen hebben.

Toegankelijk cultureel erfgoed 
Erfgoed is van ons allemaal. Bakens in een snel veranderende wereld. Soms is er nog te 
weinig oog voor. Bijvoorbeeld het varend erfgoed, zo typerend voor Zwolle, verdient meer 
aandacht. Soms is erfgoed alleen toegankelijk voor de liefhebber, terwijl het ‘beleefbaar’ voor 
iedereen kan zijn. Daarom willen we ons erfgoed inzetten om de Zwolse verhalen te vertellen. 

   Museum, archeologie, bouwhistorie, monumenten en archief komen straks samen op één 
plek onder één naam ANNO. Dat is een museum gemaakt met, voor en door Zwollenaren. 
Samen vertellen we de verhalen van onze stad. Dit innovatieve stedelijke museum wordt 
de erfgoed-hotspot van Zwolle.

   Een visie op maritiem erfgoed is nodig. Met onder meer als doel historische schepen 
voor Zwolle te behouden en aan te trekken. De Diezerkade en de Thorbeckegracht zijn 
bij uitstek plekken waar historische schepen hun thuishaven krijgen. Het al aanwezige 
maritiem erfgoed wordt geïnventariseerd. Er komt een jaarlijkse havendag met schepen 
of scheepjes (zoals opduwertjes) die bij Zwolle horen.

   Op kerkgebouwen, als dragers van identiteit, zijn we zuinig. We pakken de kansen voor 
herbestemming. Samen met de provincie zetten we in op behoud van het religieus 
erfgoed.

   We benutten subsidiemogelijkheden om cultureel erfgoed toegankelijk te maken voor 
een groot of nieuw publiek. Succesvol gemaakt door cofinanciering vanuit de gemeente.

   Collectie Overijssel (het voormalige Historisch Centrum Overijssel) ontsluit de erfgoed-
collecties door deze te digitaliseren. Neem de schitterende collectie van fotograaf Dolf 
Henneke. Collectie Overijssel krijgt de ruimte om ons erfgoed zorgvuldig te bewaren, 
toegankelijk te maken en te houden.

Beleef Zwolle
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Bewegen voor iedereen
Bij sporten staat plezier voorop. Wij kiezen daarom voor een toegankelijke sportwereld 
waarin iedereen kan meedoen. Onze focus ligt op de breedtesport in Zwolle. Iedereen moet 
kunnen sporten ongeacht of je jong of oud bent, mindervalide of valide, amateur of zeer 
getalenteerd. Het is van groot belang dat alle kinderen kunnen sporten, ook die uit armere 
gezinnen. Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt voor veel mensen en zeker 
ook voor ouderen bij aan zelfredzaamheid en sociaal contact. De gemeente staat in nauw 
contact met de sportverenigingen en heeft de behoefte aan voorzieningen goed in beeld.

   Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten willen we 
plaats maken voor openbare beweegplekken en -routes. Aan wijken dan de keuze naast 
kinderspeeltoestellen ruimte te maken voor openbare outdoorplekken. Ingericht voor 
bootcamp, fitness en/of calisthenics. Ook willen we locaties voor bijvoorbeeld skeeleren, 
skaten en freerunning.

   Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente laagdrempelige sport- en 
beweegprojecten in samenwerking met de organisaties en de verenigingen.  

   We pleiten voor continuering van de buurtsportcoach die de verbinding tussen sport, 
onderwijs en zorg bevordert. Ook binnen sportclubs willen we deze verbinding, eventueel 
ondersteund door een buurtsportcoach en sportparkmanager.   

   Goede spreiding van sportvoorzieningen over de stad is belangrijk. In aandachtswijken 
willen we meer ruimte voor buurtsportverenigingen.

   We zien ook steeds meer particuliere initiatieven in buurten. Dat moedigen we aan en 
we ondersteunen dit met financiele en praktische middelen.

   We willen aandacht voor discriminatie en racisme in de sport. Dit als aanvulling op het 
Zwols sportakkoord.

Sport is goed voor je lichaam én geest. Het bevordert zo een gezonde en vitale samenleving. 
Sport brengt ook mensen samen. Sportverenigingen fungeren in Zwolle als cement in de 
samenleving als ontmoetingsplek, als stageplek en als werkplek voor mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben. De Zwolse sportverenigingen verdienen onze steun, zeker na 
de klappen van de coronacrisis. Speciaal voor kinderen is sporten goed omdat ze leren dat 
bewegen leuk is. Ze leren ook om doelen te stellen en samen te werken in een team. We 
hebben extra aandacht voor de integratie van sporters met een beperking. 

   Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Ook 
willen we meerdere speeltuinen toegankelijk maken voor kinderen met een beperking. 
We stimuleren integratie van sporters met een beperking in de reguliere sport. 

   De gemeente Zwolle ziet erop toe dat iedereen die er recht op heeft, het Jeugdsportfonds 
weet te vinden.

   Elk kind in Zwolle heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd een zwemdiploma. 

Zwollenaren in beweging
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   We willen een bikepark en een multifunctionele pumptrackbaan realiseren in Zwolle.
   Voor de skaters in onze stad investeren we in een up to date skatepark in Park Wezen-

landen.
 

Zwollenaren in beweging
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Thuis in Zwolle

Zwolle, ook jouw thuis
De vraag naar passende woonruimte is groot. Ook de Zwolse woningmarkt staat flink onder 
druk. Daardoor worden huizen snel duurder. Wij willen dat Zwolle een plek blijft voor iedereen. 
Waar je een huis kunt vinden, ook als je minder te besteden hebt. Dat doen we door precies 
die woningen te bouwen waar mensen naar op zoek zijn. Een plek waar je kunt starten, of 
jouw volgende stap kunt maken zodat er voor iemand anders weer een huis vrij komt. 

In de vorige raadsperiode is er hard gewerkt aan goede bouwplannen om te versnellen na 
jaren van stagnatie. Zo heeft de raad besluiten genomen over ruim 5500 nieuw te bouwen 
woningen. Daarmee is Zwolle goed op weg. Maar wij zien ook dat de krapte op de woningmarkt 
blijft. We kennen vele verhalen van starters en gezinnen die maar geen passend en betaalbaar 
huis vinden. We blijven hard werken om dat te verbeteren.

   We houden ten minste vast aan 10.000 woningen extra in 2030 ten opzichte van 2020. 
Maar we houden rekening dat daar nog een schep bovenop moet. Ook werkt Zwolle 
samen met de regio. Daarom willen we met gemeenten uit de regio samen plannen maken 
voor tenminste 40.000 woningen in dit deel van het land. Een groot gedeelte daarvan 
gerealiseerd in buurgemeenten.

   Slimmigheden waarmee woningen betaalbaar kunnen blijven stimuleren we. Bijvoorbeeld 
door wooncoöperaties of verenigingen van particulieren de ruimte te geven samen huizen 
te bouwen, of door goede flexwoningen te plaatsen. In uitzonderlijke gevallen kijken we 
ook naar erfpacht.

   Woningcorporaties krijgen meer ruimte om middeldure huurwoningen te bouwen.  
   Kansen voor bouwen binnen de bestaande stad blijven we benutten. We kiezen ook voor 

een nieuwe plek om buiten de stad te bouwen. Wij hebben de voorkeur voor Vechtpoort, 
en zijn in ieder geval tegen woningbouw in Dijklanden. Op iedere locatie enkel in samen-
spraak met inwoners. Andere plekken kunne geschikt zijn voor kleinschalige woningbouw 
en passend bij het gebied, zoals een modern buurtschap of een eco-dorp. 

Zwolle, stad waar jij anderen ontmoet
Als je over de woningnood spreekt wordt een gesprek al snel een aaneenrijging van getallen 
en procenten. Daarmee verliezen we waar het eigenlijk om gaat. Voor ons is dat een thuis 
voor mensen in een fijne wijk waarmee je je verbonden voelt. Zwolle heeft prachtige wijken 
met elk een eigen karakter. Dit zijn de plekken waar we het grootste gedeelte van onze tijd 
doorbrengen en waar we de meeste mensen treffen.

Wij willen recht doen aan de kracht en de uitdagingen van wijken. Nieuwbouwprojecten, in of 
aan de rand van wijken, kunnen daaraan bijdragen. Zodat je binnen je wijk kunt doorstromen 
naar een volgende woning, de wijk veerkrachtiger wordt of zodat je in elke levensfase genoeg 
woonruimte vindt. Verstedelijken biedt ook kansen voor Zwolle, die willen we benutten. 
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Thuis in Zwolle

   We zorgen voor een gezonde mix van goedkope en dure woningen. Uit het laatste Zwolse 
onderzoek naar woonwensen in 2017 kwam een verdeling van 30%-40%-30% (goedkoop, 
midden-duur en duur) naar voren. We horen de roep in de stad om die verhouding 
opnieuw tegen het licht te houden. Daarom willen we een nieuw onderzoek naar woon-
wensen, met aandacht voor doorstroming en de vraag naar huizen voor één- en twee-
persoonshuishoudens. 

   De kansen van verstedelijken benutten we door aansprekende voorzieningen te realiseren. 
In de Spoorzone komt een nieuwe culturele publiekstrekker en we zetten ons in om in 
Zwolle een universiteit of dependance daarvan te krijgen. Lokale voedselproducenten 
verkopen hun waar in een nieuwe overdekte versmarkt. De nieuwe uitleglocatie krijgt een 
eigen Stadkamer, en elke wijk krijgt meer werkplekken voor ‘thuiswerkers’ en ZZP-ers. 

   Wij willen een stadsbouwmeester die de architectuur van projecten kritisch bekijkt. We 
vinden dat nieuwe gebouwen écht goed moeten passen bij de wijk waar we ze bouwen. 
Bij nieuwbouwprojecten willen we dat de openbare ruimte een ontmoetingsplek wordt 
voor nieuwe en bestaande wijkbewoners.  

   Wij willen meer generatiebestendig bouwen. Zo kun je oud worden in je eigen buurt 
en wijk. Ook willen we meer ruimte voor Knarrenhofjes en initiatieven zoals het Geert 
Groote-project. Jongeren met en zonder hulpvraag wonen daar samen en leveren een 
bijdrage aan de buurt. Of door modulaire gebouwen die met jou meegroeien of krimpen. 

   Jongeren in een woonvorm willen wij meer helpen uit te stromen naar een reguliere 
woning. Dit kan bijvoorbeeld door een opstapregeling. Succesvolle woonvormen en 
nieuwe initiatieven waar jongeren met en zonder hulpvraag samen leven blijven we 
ondersteunen. 

   We maken het gemakkelijker bestaande woningen om te vormen tot studentenhuizen en 
houden daarbij oog voor de belastbaarheid van de straat. We willen tegelijkertijd scherper 
toezicht op de veiligheid van deze woningen om huurders meer bescherming te bieden.

Zwolle, groene stad waar jij je goed voelt
Door de coronacrisis merken we nog meer hoe belangrijk een groene en gezonde leefom-
geving is voor mensen. Weersextremen vragen dat we onze stad zoveel mogelijk klimaat-
adaptief inrichten. Aandacht groeit ook voor het belang van stadsnatuur. Dat zijn plekken waar 
dieren vrij kunnen bewegen waar mensen schoonheid van de schepping ervaren. Daarom 
kiezen wij voor een groene stad.

   We steunen de bestaande normen klimaatadaptief, energieneutraal en circulair. Daarmee 
bouwen we toekomstbestendige woningen. We willen beter en intensiever toezicht op 
het naleven van deze bouwnormen. 

   We willen ook de volgende stap zetten: bio-based bouwen is de meest duurzame vorm 
van bouwen. Om te laten zien dat het kan willen we tenminste één nieuwbouwproject 
volledig van hout en andere natuurlijke materialen laten bouwen. 
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   Nieuwbouwprojecten moeten een duidelijke bijdrage leveren aan het klimaatadaptief 
maken van de bestaande wijken, als waterbuffer of plek die voor verkoeling zorgt. Dat 
geldt zeker voor de nieuwe uitleglocatie. 

   Als bewoners graag hun buurt willen vergroenen krijgen ze daar zoveel mogelijk ruimte 
voor. Een expert denkt mee zodat de aanplant goed past bij de omgeving. Het is onze 
ambitie om alle straten te vergroenen. 

Spoorzone, waar jij thuiskomt in Zwolle 
Met alle investeringen in de Spoorzone verbeteren we het openbaar vervoer in onze stad 
en regio. Wat we nu nog Hanzeland noemen, wordt het human-matters-innovatiedistrict 
voor Regio Zwolle. Een gebied vol dynamiek, met een mix van functies. Waar onderwijs, 
bedrijfsleven en overheid samenkomen voor innovatie en creativiteit rondom het typisch 
Zwolse thema ‘maatschappelijke impact’. 

   Human Matters. Niet kapitalistische groei staat voorop, maar de bloei van de samenleving. 
Impactmakers die vanuit de creatieve industrie, slimme techniek of klimaatadaptatie 
bezig zijn, gaan hier hun plek vinden ten gunste van de hele regio. Ook kunnen hier veel 
nieuwe woningen worden gebouwd. 

   Wij willen in dit gebied architectonisch uitpakken met klimaatadaptief, natuurinclusief 
en stedelijke groene gebouwen.

   Wij willen ruim 4000 woningen in de Spoorzone. We bieden ruimte aan woon- en leef-
gemeenschappen zoals het Kattegat. Ook willen we een experiment met skeletbouw 
waarbij bewoners zelf de afbouw van hun woning verzorgen. 

Thuis in Zwolle
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Zwolle op weg

Veilig onderweg
Mobiliteit gaat over mensen op weg. Zwollenaren op weg naar de plekken die belangrijk 
voor ze zijn: naar familie en vrienden, naar werk of sportvereniging, naar de kerk. Om je vrij 
te voelen is het belangrijk dat je veilig en makkelijk over straat kan. In de ontmoeting met 
anderen komen mensen tot bloei, en mobiliteit maakt dat mogelijk. 
 
Voor ons staat verkeersveiligheid voorop. Pas daarna gaat het over een goede doorstroming. 
We volgen de volgorde van het STOP-principe. In orde van prioriteit: Stappen, Trappen, 
Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens. 

   We geven meer ruimte aan lopen bij het inrichten van de openbare ruimte. De binnenstad 
wordt autoluw in de komende collegeperiode. De voetganger gaat daar voor op de 
auto. We willen met Zwolse basisscholen zorgen voor veilige schoolstraten en veilige 
routes van huis naar school. Bij elke gebiedsontwikkeling vragen we vooraf advies bij 
De Participatieraad en Toegankelijk Zwolle over veiligheid en toegankelijkheid voor alle 
Zwollenaren. 

   We investeren meer in fietspaden. Zeker de trajecten die we in de Omgevingsvisie hoofd-
fietsverbinding noemen. We verbreden fietspaden, maken ze vrijliggend of beperken de 
ruimte van personenwagens. In het bijzonder zetten we ons in voor deze fietsknelpunten: 

   In wijken met breed opgezette wegen zoals in de Aa-landen en Zwolle-Zuid, komt de 
gemeente met een plan om het wegprofiel beter aan te laten sluiten op het daadwerkelijk 
gebruik van de weg.

   Alle fietsstraten of beoogde fietsstraten willen we voor 2030 aanpakken. Waar mogelijk 
ondertunnelen we wegen zodat fietsers veilig op pad kunnen, denk aan de Zwartewater-

 allee.   
   Knooppunten zoals rotondes en kruispunten in wijken maken we zo overzichtelijk 

mogelijk. Dit kan vaak met kleine ingrepen. Je kunt deze knelpunten aanmelden via het 
platform Mijn Wijk Zwolle. 

   Voor ons geldt: 30 is het nieuwe 50. We willen dat Zwolle aansluit bij het landelijk initiatief 
om van 30 binnen de bebouwde kom de standaard te maken. Ook als de huidige weg -
inrichting nog niet goed bij 30 past. We geloven dat kleine ingrepen echt verschil maken. 
Tegelijkertijd zijn er wegen, zoals ontsluitingswegen, waar 50 het meest logisch is. 

   We richten stadsallees in rond de binnenstad waar auto’s te gast zijn. Daar, en ook op 
slimme plekken in woonwijken, richten we parkeerhubs in. Auto’s kunnen zo makkelijk 
de grotere wegen op zonder te zorgen voor onveiligheid op straat. 

   Omdat schone lucht het prettig leven maakt in Zwolle wordt op de A28, die dwars door de 
stad loopt, 80 km per uur de norm. Dat is niet alleen gezonder maar ook een stuk stiller. 
Bovendien lobbyt de gemeente voor ondertunneling van de A28 bij Rijkswaterstaat.
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Bereikbare wijken
Zwolle is een verbonden stad. Inwoners kennen elkaar en kijken naar elkaar om. Mobiliteit 
draagt daaraan bij. Zowel binnen je directe woonomgeving als tussen de wijken. Daarom 
investeren wij in de bereikbaarheid van onze wijken. 

   We streven bij gebiedsontwikkelingen naar een openbare ruimte die je allereerst uitnodigt 
tot lopen. Dus brede én groene pleinen en trottoirs. Dit zonder hindernissen zodat alle 
Zwollenaren goed over straat kunnen. 

   We investeren in goede fietsverbindingen met ruimte voor meerdere snelheden. Niet 
alleen van de wijken naar het centrum, maar ook tussen wijken onderling én met buur-
gemeenten. Zo maken we fietsen steeds aantrekkelijker. De Fietsersbond betrekken we 
vooraf bij de plannen van de gemeente. 

   We willen dat de gemeente een actievere rol pakt in het openbaar vervoer. De provincie 
is verantwoordelijk, maar de gemeente weet veel beter wat er leeft. Daarom willen we 
een gebruikerspanel dat de gemeente adviseert. Zo kan de gemeente helder aankaarten 
bij de provincie. 

   Waar het ov geen oplossing is, willen we meer ruimte voor maatwerk en kleinschalige 
oplossingen. Sociale ondernemers, zoals Buurtauto, hebben daar prachtige plannen 
voor. Ook het Ouderenplatform Zwolle heeft ideeën. We willen dat de gemeente met 
vertegenwoordigers van senioren en minder mobiele Zwollenaren werkt aan oplossingen. 
Zo blijven alle inwoners mobiel én is het autoluwe centrum goed toegankelijk.

Duurzaam verplaatsen 
De coronacrisis liet zien dat door minder autorijden de CO2-uitstoot stevig naar de beneden 
gaat. Voor ons onderstreept het hoe belangrijk duurzaam vervoer is. Gelukkig fietsen Zwolle-
 naren het meeste van Nederland en misschien zelfs van de wereld. Daar zijn we trots op en 
dat willen we zo houden. Maar ook ander vervoer willen we vergroenen. Ook juist toegepaste 
deelmobiliteit is belangrijk voor een duurzame stad. 

- Stappen en trappen kost geen fossiele brandstof, maar gaat op stamppot en boterhammen. 
Daarom blijft wandelen en fietsen prioriteit. We maken dit aantrekkelijk met goede voorzie-
ningen voor fietsparkeren, inclusief opladen van elektrische fietsen, en goede verbindingen. 
We willen de fiets ook op bedrijventerreinen als standaard vervoers-middel. De gemeente 
onderzoekt samen met ondernemers hoe we dit realiseren. 
   

   In 2025 is de logistiek in de Zwolse binnenstad emissievrij. Dat houden we vast. Ook 
bekijken we met ondernemers of dat ook kan gelden voor andere winkelcentra in de 
stad. 

   

Zwolle op weg
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   De uitrol van laadpunten vordert gestaag, met name in woonwijken. Het doel van 1900 
openbare laadpunten in 2030 hogen we op naar 2500. We willen nog meer snelladers in 
Zwolle. Met name bij supermarkten, hotels of andere plekken waar mensen vaker maar 
ook korter parkeren. We willen dat de gemeente daar meer op inzet en het voortouw 
neemt. Ook als het gaat om innovaties, zoals een ‘oplaadgoot’.

   Het verduurzamen van grotere logistiek is voor Zwolle als echte transportstad belangrijk. 
Ondernemers op bedrijventerrein Hessenpoort werken aan een waterstoftankstation. 
De gemeente ondersteunt dat waar nodig en gevraagd. Pompstations waar de concessie 
van verloopt willen we zo duurzaam mogelijk krijgen (met onder andere waterstof, snel-
laders en groen gas). De gemeente doet dit via een tender in de markt.

   Deelmobiliteit voegt wat toe, maar enkel onder de juiste voorwaarden. Zo moet het over-
duidelijk klimaatwinst opleveren en geen overlast veroorzaken in de openbare ruimte. 
We geven de voorkeur aan deelfietsen, deelbakfietsen en deelauto’s. Zij krijgen zoveel 
mogelijk herkenbare plekken in de stad, zodat ze goed te vinden zijn. Ondernemers van 
deelmobiliteit betalen precario als ze gebruik maken van de openbare ruimte, wel zo 
eerlijk. 

Zwolle op weg



V
ER

K
IE

ZI
N

G
SP

R
O

G
R

A
M

M
A

 2
02

2-
20

26
 

29

Bedrijvige stad

Duurzame en sociale werkgelegenheid
Wij staan voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede markt 
komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten zijn. We willen dat 
ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren. Bedrijven en 
ondernemers in Zwolle zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en 
leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties.

Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere 
doelen te realiseren. De economie staat ten dienste van een duurzame samenleving en 
kwaliteit van leven. Zo ontstaat er een betekeniseconomie waar het creëren van waarde 
vooropstaat, we verspilling tegengaan en Zwollenaren tot hun recht komen. Dat alles binnen 
de grenzen die de aarde stelt.  
De gemeente speelt een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en 
de regionale circulaire economie. Dit doet zij samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven 
en andere overheden.
Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid en de lokale economie. Maar ook voor ontwik-
kelingen van producten en de leefbaarheid. Wij komen op voor ondernemers. 

   Gemeentelijke inkoop doen we in Zwolle zoveel mogelijk lokaal of regionaal. Aanbesteden 
gaat MKB-vriendelijk.

   We zorgen dat er voldoende plaats is voor duurzame en sociale bedrijven in Zwolle. De 
transitie naar een duurzame en circulaire economie vraagt om voldoende ruimte.

   We willen innovatie in het MKB bevorderen. In Zwolle zijn veel innovatieve internationale 
maar ook typisch Zwolse ondernemingen die in hoge mate bijdragen aan de lokale kennis-
economie. Toekomstbestendige (familie)bedrijven moeten voortdurend doorontwikkelen. 
Daarin zien we veel goede voorbeelden. De gemeente ondersteunt innovatie via de 
topwerklocaties zoals het Health Innovation Park en het Polymer Science Park. Daarbij 
betrekt ze kennispartners als het Lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim. 

   We ondersteunen starters en doorgroeiers. Succesvolle ondernemingen zijn allemaal ooit 
klein begonnen. Het is belangrijk dat de lokale overheid starters op de arbeidsmarkt onder-
steunt met goede werkplekken. We willen in de wijk ontmoetings- werk en studieplekken. 
Daar is ruimte voor afstemming, kruisbestuiving. Het aanspreekpunt voor start-ups en 
sociaal ondernemers ontwikkelt een ecosysteem van alle bedrijven in samenwerking met 
de regio. Zo kunnen ook starters hun netwerk voeden.

   Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. Bij 
alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. De aanbevelingen uit ons initiatief-
voorstel Sociaal ondernemerschap voert de gemeente onverkort uit.

   ZZP-ers in Zwolle worden begeleid en praktisch ondersteund. We werken aan betere 
beschikbaarheid van goed en snel internet in de hele gemeente. Ook gaan we voor één 
gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers. Voor start-ups stellen we flexplekken 
in publieke ruimten open.
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Groene en toekomstbestendige bedrijven  
Om een eerlijke klimaattransitie te krijgen is het belangrijk dat ook bedrijven stappen zetten. 
Tegelijk biedt het Zwolse bedrijven ook kansen om toekomstbestendig te worden. In Zwolle 
bestaat een mooie traditie waarin bedrijven, samenleving en overheid gezamenlijk uit -
dagingen aangaan. Zo zien we op Hessenpoort dat duurzame ondernemers elkaar steeds 
meer vinden. Samen met netwerkbedrijven en overheden brengen zij de groene toekomst 
in praktijk. Wij zijn erg enthousiast over zulke manieren van samenwerken. 

   We ondersteunen ontwikkelingen op Hessenpoort om tot een energiehub te komen. 
Daarbij blijft het initiatief bij de ondernemers. De gemeente schept met andere overheden 
de juiste randvoorwaarden. 

   We willen graag zekerheid geven aan ondernemers voor groene investeringen. Daarvoor 
is het belangrijk om ver vooruit te kijken. Net als in Hessenpoort willen we ook dat andere 
bedrijventerreinen gezamenlijk een groene toekomstvisie opstellen. De gemeente jaagt 
dit aan, vooral in Voorst en Marslanden. Daarbij treedt gemeente ook in gesprek met 
netwerkbeheerders. Inzet is het vergroten van mogelijkheden met terugleveren aan het 
elektriciteitsnet of elkaar. 

   Voor het hergebruiken van grondstoffen is het nodig dat bedrijven onderling een keten 
vormen. Het afval van de één is bruikbaar voor de ander. Soms kan dat op gemeentelijk 
niveau. Maar vaak kan een keten enkel op regionaal of provinciaal niveau gesloten worden. 
De gemeente, ROVA en de Regio Zwolle nemen daarin het voortouw. Zij ontwikkelen een 
visie en makelen tussen bedrijven in de regio. De gemeente heeft een rol in het aanbieden 
van voldoende ruimte voor bedrijven in het scheiden en verwerken van grondstoffen.  

   Ook met schone energie moet je zorgvuldig omgaan. Zeker als je er veel van gebruikt 
zoals bedrijven. Daarom maken we handhaving van de Omgevingsdienst structureel op 
de energiebesparingsplicht.  Benaderen van achterblijvers heeft prioriteit.  

Binnenstad
Onze mooie binnenstad fungeert steeds meer als plek waar Zwollenaren en bezoekers 
recreëren, ontspannen en genieten. Het is onze wens om onze rijke cultuurhistorie meer 
en beter zichtbaar te maken. Dit is samen ‘Het Verhaal van Zwolle’ en bestaat uit drie lijnen: 
de Hanze-samenwerking, de Moderne Devotie met oog voor elkaar en de ontwikkeling van 
democratische waarden. 

   Om volop te genieten van de mooie pleinen en stegen, willen we auto’s maar beperkt 
toe laten. Daarom stellen we tijdzones in waarbinnen voetgangers, terrasbezoekers en 
fietsers het primaat krijgen in de binnenstad. 

   Het Academiehuis Grote Kerk is ons overdekte stadsplein. De gemeente draagt eraan 
bij dat deze plek permanent tot de culturele infrastructuur van de stad hoort.

Bedrijvige stad
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   De fietsring in de binnenstad wordt gerealiseerd. Zo kom je makkelijk de stad in en kan 
jij je fiets snel parkeren in één van de fietsenstallingen. 

   Op de Melkmarkt komt de Grote Aa weer terug in het straatbeeld. 
   We creëren plekken voor verstilling en contemplatie in de stad, bijvoorbeeld met gedichten 

en citaten op gevels.
   Als toekomstdroom willen we dat de Willemsvaart weer als vanouds een verbinding 

gaat vormen tussen de stadsgrachten en de IJssel. Het wordt een heerlijke plek voor 
ontmoeting en vermaak.

Bedrijvige stad
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Meedoen op de arbeidsmarkt

In Zwolle doe je mee
Het belang van meedoen in de samenleving is groot. Ieder mens is uniek en hoort erbij! 
Wij willen dat Zwolle een inclusieve stad is, waar iedereen naar vermogen participeert. Wij 
willen dat de gemeente, binnen alle mogelijkheden die de Participatiewet biedt, mensen 
ondersteunt die dat nodig hebben om tot gelijkere kansen te komen op de arbeidsmarkt 
om hierdoor minder afhankelijk te zijn van ondersteunende voorzieningen.

   We willen dat de gemeente haar burgers actief informeert over kansen en mogelijkheden 
om te participeren en over de inkomensondersteunende voorzieningen die er zijn. Dit 
kan gebeuren in samenwerking met Sociale wijkteams, lokale media en diverse maat-
schappelijke organisaties. 

   Als je recht hebt op een uitkering, dan wordt daar in voorzien. We doen een dringend 
appel op mensen om actief deel te nemen aan de samenleving en om zoveel mogelijk in 
eigen levensonderhoud te voorzien. Zwolle richt zich op diegenen die daar actief gebruik 
van willen maken. Zwolle gaat niet uit van het principe van de tegenprestatie, maar van 
het principe van solidariteit.

   Bijstandsgerechtigden moeten worden betrokken bij de keuzes in hun werktraject, ze 
kunnen echter niet elk aanbod afslaan. Betrokkenheid en inspraak dienen te passen 
binnen de kaders van economische haalbaarheid en het opdoen van werkervaring. Want 
werken verhoogt aanzienlijk de kans op een meer aansluitende baan in de toekomst.

   Een deel van de inkomensondersteunende regelingen verandert bij wijzigingen in 
inkomen of gezinssamenstelling. Als hier onbedoelde fouten in gemaakt worden willen wij 
dat de gemeente het zogenaamde herstel- of correctieprincipe hanteert. We bestempelen 
mensen niet zomaar als fraudeur. Mensen krijgen de kans om hun fouten te herstellen 
om zo maatschappelijke en persoonlijke schade te vermijden.  

   Voor organisaties die gesubsidieerde dagbesteding aanbieden creëren we een gelijk 
speelveld, waarin we zowel bouwen aan duurzaam partnerschap als kansen bieden aan 
nieuwe organisaties.

Ondernemers die het verschil maken
Wij geloven niet dat de markt het vraagstuk van inclusieve arbeidsmarkt oplost. Dat is 
inmiddels ruimschoots aangetoond. Wij geloven wél in de samenwerking tussen publieke-, 
maatschappelijke- en sociale organisaties, het bedrijfsleven en andere werkgevers. Samen 
zorgen we dat iedereen participeert en waar mogelijk ook werkt.

   Wij doen een appél op maatschappelijke organisaties en instellingen om zoveel mogelijk 
inclusiviteit te bevorderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leer- 
werkomgeving te bieden. 
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Meedoen op de arbeidsmarkt

   Wij willen dat de gemeenten o.a. zorginstellingen, sportverenigingen en musea stimuleert 
tot het organiseren van sociale activeringstrajecten voor mensen met een uitkering. 
Hierin zou gebruik gemaakt kunnen worden van bestaande subsidies. 

   Wij willen dat Zwolle sociaal ondernemerschap stimuleert. Om tot een sociaal 
ondernemers   vriendelijk klimaat te komen willen wij dat er een taskforce Sociale onder-
nemingen wordt opgezet. Deze zal naar landelijk voorbeeld activiteiten en voorlichtingen 
kunnen initiëren.

   Sociale ondernemers zien we als belangrijke partners bij het oplossen van vraagstukken 
in de samenleving. De gemeente moet voor hen een betrouwbare partner zijn als het 
gaat om instroom van medewerkers/cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Werkgevers die kansen bieden
Zwolle heeft betrokken werkgevers. Economisch gezien is het van groot belang dat al 
het arbeidspotentieel van de stad meedoet, zeker in een tijd van grote schaarste op de 
arbeidsmarkt. Zwolle doet een appél op de samenleving en op werkgevers om actief bij te 
dragen aan deze inclusieve arbeidsmarkt.

   Wij willen dat de gemeente bedrijven en andere organisaties stimuleert om inclusief 
werkgever te zijn. Daarvoor is een pakket aan stimulerende maatregelen beschikbaar. 
Hierbij wordt optimale benutting van overheidsmiddelen zoals inzet LoonKostenSubsidie 
(LKS) en jobcoaching bevorderd. 

   De gemeente zet waar mogelijk in op SROI/PSO gebaseerde inkoop om arbeidsparticipatie 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te stimuleren.

Op naar werk
Zwolle wil een gezonde stad zijn; werken bevordert het welzijn én de gezondheid van mensen. 
Voor zover nodig borgt de gemeente een publieke sociale infrastructuur zodat er voor 
iedereen een mogelijkheid is om deel nemen in werk. Wij zetten ons in voor een sterke lokale 
overheid die actief beleid voert in samenwerking met ketenpartners. 

   De gemeente zorgt voor een werk- en leeromgeving, voor iedereen die dat nodig heeft in 
het kader van een participatieplan. Dit aanbod voorziet in passende leer-werk-ontwikkel 
plekken, gericht op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. 

   Ook voor diegenen die niet of minder participeren en geen of een kleine uitkering 
ontvangen, bestaat dezelfde aanpak als het om mensen gaat die niet zelfstandig in 
staat zijn om te participeren in werk. Dit geldt voor bijvoorbeeld nuggers, thuiswonende 
jongeren die voortijdig schoolverlaten hebben.
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Meedoen op de arbeidsmarkt

   Wij willen werken aan het voorkomen van instroom van mensen in de participatiewet 
door vroegtijdige interventies voor mensen die via de WW dreigen in te stromen. Dit 
gebeurt o.a. in arbeidsmarktregioverband door inzet van de Regionale Mobiliteitsteams. 

   Wij willen enkel marktwerking benutten als daarmee de rechten van de burger op goede 
begeleiding en duurzame arbeid, niet in het geding komen. De markt biedt geen garanties. 
Mensen ‘naar de markt brengen’, maakt hen onderhevig aan de werking van de markt. 

   Wij willen dat de gemeente voldoende budget en mankracht ter beschikking stelt om 
iedereen die een uitkering ontvangt te ontmoeten en te ‘zien’ in zijn of haar ontwikkel-
behoefte in relatie tot alle leefgebieden van die persoon. Dit kan door de gemeente zelf 
gedaan worden of door organisaties waarmee de gemeente samenwerkt. 

Armoede 
Er is niet veel voor nodig om in armoede te komen. Er loopt een dunne scheidslijn tussen 
financieel gezond zijn en armoede. Voor sommige Zwollenaren geldt dat ze maar één kapotte 
wasmachine verwijderd zijn van financiële problemen. Armoede en schulden hebben grote 
impact op welzijn, werk en gezondheid. Kinderen die opgroeien in armoede hebben helaas 
minder kansen in onze maatschappij. Voor de ChristenUnie is dit onverteerbaar. Daarom 
willen we dat de gemeente er is om hulp te bieden aan inwoners die het zelf of met hun 
netwerk niet redden.  
Wij geloven in de kracht en het verlangen van mensen om bij te dragen. Daarom willen we 
uitgaan van de talenten van mensen. Als mensen tijdelijk of langer (financiële) steun nodig 
hebben dan springt de overheid bij. Altijd met als doel om mensen weer (zoveel mogelijk) 
in regie te brengen. 

   De gemeente zet zich samen met de voedselbank in om het aantal mensen wat gebruik 
moet maken van de voedselbank jaarlijks te verlagen omdat ze die ondersteuning niet 
meer nodig hebben.

   Samen met ervaringsdeskundigen en participatieraad doen we een scan welke maat-
regelen goed werken en welke beleidspunten bijgesteld moeten worden zodat mensen 
zich kunnen ontwikkelen.

   We willen meer bekendheid geven aan de diverse ondersteuningsmogelijkheden waar 
iemand gebruik van kan maken; een consulent moet iemand actief wijzen op alle rege-
lingen die via één aanmeldroute beschikbaar zijn zodat iemand niet elke keer gegevens 
moet invullen die al bekend zijn.

   Meer steun voor kwetsbare groepen die langdurig in de bijstand zitten. In de bijstand 
moet het makkelijker zijn om iemand te helpen met een tas boodschappen, warm eten 
of andere praktische manieren van hulp zonder dat de uitkering daarmee gevaar loopt.
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Schulden 
Mensen zijn zelf verantwoordelijk om goed met geld om te gaan. Jong geleerd is oud gedaan, 
daarom is goede educatie van jongs af aan nodig. Zowel ouders als het onderwijs hebben 
daarin een taak. Toch komen mensen soms in de schulden door een combinatie van omstan-
digheden en eigen keuzes. 

Van schulden afkomen is ingewikkeld en veroorzaakt vaak ook andere problemen. Wij willen 
dat mensen een nieuwe kans kunnen krijgen. Dat vraagt om een persoonsgerichte aanpak, 
gebaseerd op maatwerk en waarbij de eigen verantwoordelijkheid wordt versterkt.

   De gemeente gaat de mogelijkheden om de kostendelersnorm niet toe te passen actief 
inzetten.

   Er wordt altijd gekeken naar iemands mogelijkheden. Budgetbeheer moet erop gericht 
blijven om zelf vaardigheden te leren. Ook kom je, bijvoorbeeld als statushouder, niet 
meer automatisch in budgetbeheer. 

   We willen het perspectieffonds verbreden naar andere groepen zoals zzp-ers om sneller 
uit de schulden te komen.

   Schuldhulpmaatjes zetten we breed in. Deze persoonlijke ondersteuning biedt immers 
een duurzame basis.

   Beschermingsbewind is alleen toegankelijk voor hen die dat echt nodig hebben. Het 
sociaal wijkteam toetst hierop. 

Meedoen op de arbeidsmarkt
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Veilig in Zwolle

Samen bouwen aan een veilige samenleving
Juist op het gebied van veiligheid is omzien naar elkaar belangrijk. Bij het creëren van veiligheid 
tonen wij ons hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. Wij hebben 
aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleren een effectieve, op herstel gerichte, 
aanpak van daders. 

   Met jeugdwerkorganisaties stelt de gemeente een aanpak op om jongeren te wijzen op 
de gevaren van messen en andere steekwapens. In Westenholte en Stadshagen is dat 
steeds meer een probleem.    

   We willen een actieplan voor criminele jeugdbendes. Hierbij betrekken we ouders, 
onderwijs en hulpverleners. Jeugdboa’s vormen daarbij een belangrijke schakel tussen 
de jongere, hulpverlener en politie.

   We zetten in op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent. Ook willen we 
een kernteam van boa’s dat wijkgebonden opereert om overlast aan te pakken.

   Via wijk- en bewonersverenigingen betrekken we inwoners bij het opstellen van het veilig-
heidsplan en wat prioriteit moet krijgen op wijkniveau. Zeker waar het betreft onveilige 
verkeerssituaties.

   Er is in Zwolle ruimte voor kerken en organisaties als Stichting Exodus die opvang en 
ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden. 

Aanpak drugscriminaliteit en verslaving
Illegale handel in drugs is een belangrijke oorzaak van zware criminaliteit in Zwolle. Wij willen 
dat de burgemeester samen met politie en het OM criminele netwerken onverminderd blijft 
opsporen en ontmantelen. 

   De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastge-
stelde regels. Ook willen we een afstandscriterium opnemen in het lokale coffeeshop-
beleid. Geen coffeeshop binnen een straal van 250 meter van scholen en zorginstellingen. 

   Wij willen de strijd tegen drankmisbruik samen voeren met scholen, ouders, kerken, 
verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Sluitingstijden 
van horeca spelen daarin een rol en vraagt per buurt om maatwerk. 

   Vanuit het IJslandse Model willen we dat de gemeente samenwerkt met partners aan 
preventie van middelengebruik onder jongeren. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk 
personen en organisaties in de omgeving van jongeren.

   Wat ons betreft komt er geen casino of nieuwe gokhal in Zwolle. 
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Veilig in Zwolle

Prostitutie
Wij willen dat de gemeente zorg draagt voor voldoende hulp- en uitstapprogramma’s voor 
prostituees. Wij willen nieuwe afspraken maken over preventie, opsporing, zorg en samen-
werking. We willen het voor exploitanten zo moeilijk mogelijk maken om te ondernemen 
in deze sector. 

   We werken met het ‘one strike you’re out’-principe. Na de ‘out’ bepaalt de gemeente een 
nieuwe bestemming voor het pand van de exploitant. Wij willen een uitsterfbeleid voor 
bestaande seksinrichtingen en de vestiging van nieuwe voorkomen. 

   De gemeente investeert in een uitstapprogramma voor alle prostituees. Ook als het Rijk 
daar geen middelen voor beschikbaar stelt. 

   We willen een veilige opvang in de stad voor slachtoffers van loverboys, pooiers en 
mensenhandelaren. 

   De gemeente stelt prostitutiebeleid op met regulering van de vergunde seksbranche, 
hulpverlening van de sekswerker en toezicht en handhaving, met name op het illegale 
circuit.

   De minimumleeftijd voor prostituées gaat van 18 naar 21 jaar. We willen ook een pooier-
verbod. Wie betrokken is bij onvergunde bedrijfsmatige seksuele dienstverlening en daar 
geld aan verdient wordt strafbaar. Ook willen we een vergunningsplicht voor zelfstandig 
thuiswerkende prostituees.

Mensenhandel en uitbuiting
Mensenhandel kent veel vormen. Ook criminele uitbuiting rekenen we er onder. Hierbij zet 
iemand een ander aan tot criminele activiteiten. Denk aan stelen onder dwang, het vervoeren 
van drugs of het faciliteren van een bankrekening. Het komt allemaal voor en is een enorme 
breuk op de individuele vrijheid van de mens. 

   Wij willen in iedere gemeente actief beleid tegen deze ernstige en complexe vorm van 
criminaliteit. Op die manier voorkomen we een waterbed-effect tussen gemeenten. Ook 
zijn we door (regionale) samenwerking beter in staat mensenhandel te voorkomen, te 
signaleren en aan te pakken. 

   We willen dat de gemeente specifiek beleid formuleert om mensenhandel aan te pakken. 
Daarin willen we aandacht voor signalering, bestuurlijke handvatten om barrières op te 
werpen, zorgcoördinatie en ketenregie. Ook willen we onderzoek naar de verschillende 
verschijningsvormen van uitbuiting in Zwolle en toegeruste functionarissen voor het 
signaleren van mensenhandel.

   Ieder slachtoffer van mensenhandel -ook ongedocumenteerden- kan terecht kan bij 
gemeentelijke voorzieningen zoals opvang en begeleiding. Daarbij willen we slacht-
offerschap loskoppelen van het doen van aangifte.  

   De gemeente creëert bewustwording van het probleem mensenhandel onder de inwoners. 
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Veilig in Zwolle

Radicalisering
Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in Zwolle in vrijheid en 
veiligheid leven. Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak 
bij het beschermen van de individuele (minderjarige)burger. Aanpak van radicalisering bestaat 
daarom tegelijk uit het weerbaar maken van individuen tegen radicaal gedachten   goed. 

   In Zwolle is er integraal beleid om radicalisering tegen te gaan. 
   We willen meer ontmoeting tussen mensen uit verschillende bubbels. Daarom willen 

we dialogen organiseren tussen mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen en 
wereldbeschouwingen. Dat draagt bij aan de eenheid en leefbaarheid in de wijken.

Verweving boven- en onderwereld
Criminele organisaties hebben soms invloed op belangrijke beslissingen in de bovenwereld. 
De gemeente moet zich bewust zijn van die criminele krachten bijvoorbeeld bij de ontwikkeling 
van onroerend goed. Criminelen gebruiken vastgoed om illegaal verkregen geld wit te wassen. 

   De gemeente komt met een plan van aanpak tegen ondermijning en ter bestrijding van 
verwevenheid tussen de boven-en onderwereld.

   We zijn voorstander van het actief inzetten van de wet Bibob bij ondermijning. We vinden 
het belangrijk dat goede prioriteiten worden gesteld en dat de raad daarbij betrokken 
wordt.
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Samenleven en opgroeien

zwolle.christenunie.nl


