
Botanisch stoepkrijten:
Oog voor de natuur en een 
leuke zoektocht voor jong en oud!

Als je tijdens het wandelen een 
Madeliefje, Herderstasje, Straatgras, 
Klein kruiskruid of Harig Knopkruid 
tegenkomt, krijt dan de naam erbij!*

Leuk dat ook jij de wandelroute loopt!

Veel wandelplezier, 
namens het ChristenUnie-team,

Gerdien Rots
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1  SPOORZONE
Zwolle is een aantrekkelijke, levendige 
stad en dat willen we versterken. Dat 
Zwolle erg goed bereikbaar is, helpt 
hierbij. Er is volop plek voor creatieve 
(jonge) ondernemers rondom het station. 
Denk bijvoorbeeld aan perron 038. Door 
de fietskelder en de busbrug is het station 
beter te bereiken per fiets en bus. De brug 
heeft meerdere prijzen gewonnen. De 
fietskelder kan dienen als wateropslag als 
het nodig is. Zo heeft het naastgelegen 
Assendorp geen last van wateroverlast bij 
hoosbuien. Dit alles zorgt ervoor dat het 
station meer in verbinding staat met de 
binnenstad en dat vinden we belangrijk. 

2  AUTODEELPLAATS
Het CU Zwolle team heeft zich ingezet 
voor een duurzamer Zwolle en dit blijven 
we doen. Autodeelplaatsen zijn hier 
een mooi voorbeeld van. Het zijn vaak 
elektrische auto’s die door meerdere 
mensen gebruikt worden. Dit is een van 
de manieren waarop we goed proberen 
te zorgen voor de schepping.

3  CONTAINERTUINTJES 
Containertuintjes als experiment, een 
creatief idee waar we achter de schermen 
nauw bij betrokken zijn. Om de containers 
heen worden bakken van gerecycled 
kunststof geplaatst, waar buurtbewoners 
planten inzetten. Het doel is minder afval 
rondom containers, meer vergroening, 
buurtinitiatief en natuurlijk een mooie 
schone stad.

4  BAMBOE VERKEERSBORD 
Verkeersborden worden al jaren gemaakt 
van aluminium dat niet goed is voor het 
milieu. Bamboe daarentegen, is veel 
milieuvriendelijker. De proef met bamboe 
verkeersborden is er gekomen dankzij 
een motie van ons. Een toekomstgericht 
idee.*

5  DIJK WEZENLANDEN 
Wist u dat het water rond de binnenstad in 
open verbinding staat met het IJsselmeer? 
Om de veiligheid te kunnen waarborgen
 

loopt er een dijk om de stadsgracht heen. 
Deze dijk is op een hele mooie en kwali-
tatief goede manier meegenomen in 
Wezenlanden en alleen op die plek is de 
dijk zichtbaar. We vinden het belangrijk 
dat er kwaliteit geleverd wordt, de 
veiligheid in acht wordt genomen én dat 
er daarnaast ook iets moois van gemaakt 
wordt. 

6  GEMEENTEHUIS 
   ZWOLLERKERSPEL
Zwollerkerspel was een aparte gemeente 
waar de dorpen Berkum, Westerholte, 
Wijthmen, Windesheim en diverse buurt-
schappen onder vielen. Het gemeente-
huis stond hier in het Ter Pelkwijkpark. 
Toen Zwollerkerspel en Zwolle in 1967 
fuseerden tot één gemeente ontstond de 
unieke combinatie van het stadse leven 
in een schitterende groene omgeving. 
Zwolle heeft het beste van twee werelden: 
veel stedelijke voorzieningen en een 
prachtige omgeving. Dat willen we zo 
houden. Nieuwbouw is welkom, maar 
wel met respect voor de unieke Zwolse 
menselijke maat! *

7  INLOOPHUIS DE BRES
Het CU Zwolle team zorgde ervoor dat 
inloophuis de Bres open kon blijven in 
2018. Omzien naar elkaar vinden we erg 
belangrijk. In dit geval naar een kwetsbare 
doelgroep. We steunen de vrijwilligers. 
Zij realiseren wat wij voor ogen hebben 
met deze stad en dat is van grote waarde. 

8  KRAANBOLWERK
Gebouw de Volharding is een van de 
laatste voorbeelden van de fabrieks-
architectuur in de binnenstad. Vanwege 
deze cultuurhistorische waarde vonden 
we dat alle inzet en volharding nodig 
was om de voorgevel te behouden. De 
stad groeit en we willen dat het verhaal 
van onze stad zichtbaar blijft. Deze 
nieuwe wijk kan omgaan met toekom-
stige klimaatveranderingen, zoals hevige 
regenbuien. Ook op die manier zorgen we 
ervoor dat Zwolle ‘Zwols’ blijft.*

9  MONUMENT 
   BOMBARDEMENT 
   BOLLEBIESTE/
   SCHILDERSBUURT
Op 15 december 2019 was het precies 
75 jaar geleden dat de bommen vielen 
en daarvoor is een monument opgericht. 
Zulke initiatieven zien we graag. Gezamen-
lijke verhalen verbinden ons met elkaar. 
We stimuleren het gevoel van saam-
horigheid in wijken en buurten. 

10  RODE TORENBRUG
Wist je dat het eerst de bedoeling was 
om deze brug veel lager te maken? De 
passantenhaven had dan niet vol kunnen 
liggen met boten. We hebben ervoor 
gezorgd dat hij veel hoger werd. We willen 
de stad niet conserveren, we mogen er 
juist van genieten en gebruik van maken. 
Daarom vonden we het belangrijk dat een 
nieuwe brug de recreatie niet in de weg 
zou staan.

11  ERFGOED HOTSPOT
Het leek er even op dat het plan niet door 
zou gaan, omdat er te weinig middelen 
waren. We hebben ervoor gepleit dat de 
hotspot er toch komt, in 2022. Hier kun je 
de geschiedenis van Zwolle meemaken. 

12  FIETSDISTRIBUTIE 
Duurzaamheid vinden we een belangrijk 
thema. Het rondbrengen van goederen 
met de fiets, draagt hieraan bij. Winkelcafé 
de Engel doet dit bijvoorbeeld al. We 
willen ervoor zorgen dat alle goederen 
die in de binnenstad worden vervoerd in 
2025 geen CO2 meer uitstoten.

13  GROTE KERK
De Grote Kerk is voor ons niet alleen een 
kerkgebouw. Het markeert de oorsprong 
en de groei van de stad. Dankzij onze 
inzet is er geld vrij gemaakt voor de ver-
bouwing. We vonden en vinden het 
belangrijk om de kerk weer terug te 
geven aan de stad en dat de Zwollenaren 
er gebruik van maken. We vinden dat de 
Grote Kerk een huis voor alle Zwollenaren 
moet zijn.

* Scan deze QR-code 
voor meer toelichting.
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