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Maak de Zwolse samenleving onderdeel van de oplossing
 
De lockdown-maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus drukken zwaar op 
ons allemaal. Als je buiten rondloopt, doen de verlaten straten en de stille binnenstad onwerkelijk 
aan. Het is indrukwekkend om te zien en te merken hoe Zwollenaren meewerken aan de 
maatregelen. Dit vraagt veel van mensen. Het is ontzettend knap dat we - tegen onze natuur in - 
afstand houden van elkaar en zoveel mogelijk thuisblijven en dat we dat nu al zo lang weten vol te 
houden. En het is een gigantisch offer dat ondernemers in de retail, cultuur en horeca brengen, door 
hun zaak gesloten te houden om te voorkomen dat teveel mensen er te dicht op elkaar komen. 
 
De situatie is diep zorgelijk. De eenzaamheid. De druk op moeilijke gezinsomstandigheden. Het 
verlies van werk en inkomen. De onmacht. De onzekerheid over de toekomst. 
De onzekerheid lijkt alleen maar toe te nemen door de komst van gemuteerde varianten van het 
covid-19-virus en de waarschuwingen vanuit de gezondheidszorg voor de impact daarvan. 
 
Tegelijkertijd zien we in de samenleving enorme veerkracht, creativiteit en vindingrijkheid. Binnen 
de mogelijkheden van de corona-maatregelen vinden mensen nieuwe wegen om iets van het 
normale samenleven overeind te houden. Denk aan buiten gymlessen op het schoolplein waardoor 
schoolklassen elkaar toch even zien. Of denk aan het plaatsen van luchtreinigers met ionisators die 
aerosolen opvangen, waardoor binnenruimten beter kunnen worden benut. Of denk aan slimme 
crowdmanagement-oplossingen voor bezoekersstromen. Het zou geweldig zijn als dit soort creatieve 
en vindingrijke mogelijkheden kunnen worden omarmd. Zodat we mensen onderdeel van de 
oplossing maken in plaats van onderdeel van het probleem.
 
Daarom stellen we de volgende vragen:
Kan de gemeente, in afstemming met de veiligheidsregio en de GGD, een stimulerende rol oppakken 
voor het aanjagen van constructieve ideeën voor een uitweg uit de coronacrisis, uiteraard met in 
achtneming van de vigerende corona-maatregelen? Wat doet de gemeente nu al? En bent u bereid 
en in staat om mensen uit verschillende disciplines te betrekken bij het delen van constructieve 
ideeën?
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