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Beste Zwollenaar,

Voel jij het ook? Wij Zwollenaren lopen er niet zo mee te koop, maar wij zijn gek op onze stad. 
We voelen ons thuis, zijn trots op de positieve flow van de stad en willen dat graag delen. Zwolle 
is een stad die je de ruimte geeft om dingen te doen die belangrijk voor je zijn. Terwijl we als 
Zwollenaren ook naar elkaar om kijken. Dat maakt Zwolle tot een prettige plek om te leven, 
waarin mensen voor elkaar van betekenis zijn. 

De ChristenUnie heeft oog voor Zwolle en oog voor jou. We willen dat elke Zwollenaar zich 
gezien weet en thuis voelt. Of je nu jong of oud bent, sterk of zwak, gelovig of niet-gelovig, homo 
of hetero, rijk of arm. We nodigen je uit. We luisteren naar je. Samen zoeken we naar het beste 
voor jou en alle Zwollenaren. 

Zo mochten we in de afgelopen jaren relevant zijn voor de groei en bloei van Zwolle. De 
ChristenUnie verbindt links en rechts in de politiek. Wij bieden ruimte voor zelfontplooiing, 
ondernemerschap en burgerinitiatieven. Tegelijkertijd houden we oog voor elkaar en het milieu 
en komen we op voor kwetsbare mensen.

 Ook de komende jaren willen we een waardevolle bijdrage leveren aan onze prachtige Zwolse 
samenleving. Ons werk is nog niet af. Als je zorg ontvangt, op zoek bent naar een baan, al tijden 
wacht op een huurhuis of met heel weinig geld moet rondkomen, dan weet je dat het nodig is 
dat we ons vol aandacht voor jouw specifieke situatie blijven inzetten.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met jouw stem maak je duidelijk wat jij 
belangrijk vindt voor Zwolle. Jouw steun geeft ons het vertrouwen om verder te bouwen aan 
ons waardevolle Zwolle. 

Gerdien Rots
Lijsttrekker ChristenUnie Zwolle
Zwolle, december 2017



oog voor
ZWOLLE 
oog voor 
elkaar

INHOUD



5

1

2

3

4

Oog voor dat wat Zwolle waardevol maakt

ChristenUnie Zwolle

Oog voor Zwolle

Oog voor elkaar

7

9

11

14



oog voor
ZWOLLE 
oog voor 
elkaar

OOG VOOR DAT WAT 
ZWOLLE WAARDEVOL 

MAAKT

1



7

Wat maakt Zwolle tot zo’n fijne stad waarin je je snel thuis voelt? Als er íets is dat Zwolle typeert, 
dan is het wel de menselijke maat. Zwollenaren zien naar elkaar om. In het leven van alledag en 
ook in de zorg. Je telt mee in deze stad. Als je het moeilijk hebt, steken we een helpende hand 
naar je uit. Zwolle heeft een prettige combinatie van stedelijke voorzieningen in een groene 
omgeving. De natuur is overal om je heen op loopafstand. Daarom is het hier zo fijn wonen. 
Zwolle neemt verantwoordelijkheid voor duurzaamheid. Zodat er een prettig leefklimaat blijft 
voor onze kinderen. Zwollenaren zijn gericht op samenwerking, ook in de regio. Dat draagt bij 
aan goede werkgelegenheid. 

De ChristenUnie heeft oog voor wat Zwolle waardevol maakt. Zwolle groeit de komende jaren 
door naar zo’n 150.000 inwoners. De ChristenUnie wil die groei gebruiken om de waardevolle 
eigenschappen van onze stad te versterken. Zwolle moet een persoonlijke stad blijven, waar 
mensen zich met elkaar verbonden voelen.
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Wat voor partij is de ChristenUnie Zwolle eigenlijk? De ChristenUnie luistert, verbindt, leeft mee, 
is betrouwbaar, respecteert andere meningen, neemt beargumenteerde standpunten in, zoekt 
balans, denkt constructief en toont als het nodig is een rechte rug. De ChristenUnie is een 
politieke partij die zich laat inspireren door vertrouwde christelijke waarden. De ChristenUnie 
zoekt altijd naar het beste voor alle Zwollenaren, jong en oud, gelovig en niet-gelovig. Wij 
betrekken inwoners bij het maken van plannen en het nemen van besluiten. Wij geven veel 
ruimte aan initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties. Zo bouwen we aan Zwolle als:

 Een sociale stad waar mensen naar elkaar omzien en plezierig wonen en werken.

 Een sterke en aantrekkelijke stad met balans tussen economie, natuur en cultuur.

 Een duurzame stad waar we ons toekomstbestendig ontwikkelen.
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De ChristenUnie heeft oog voor wat Zwolle nodig heeft. Hieronder lees je ons toekomstplan 
voor de stad. 

Nieuwe woningen en vitale wijken
Je moet in Zwolle veel te lang wachten voor je een huurhuis hebt gevonden. Ook groeit de 
vraag naar koopwoningen. Daarom bouwen we slim meer woningen. Met veel buurtgroen 
en met voorzieningen. We kiezen eerst voor bouwen in de bestaande stad. Dat versterkt 
de stedelijkheid en spaart de mooie buitengebieden. Als we ook moeten uitbreiden, kiezen 
wij voor de locatie Vechtpoort bij Berkum. Dat wordt dan een mooie wijk met een dorps 
karakter aan het water. Nieuwe woningen bouwen we energieneutraal. Op de plek van de 
huidige IJsselhallen maken we woningen mogelijk. Voor de nieuwe IJsselhallen maken we 
ruimte bij voorkeur in de Spoorzone. 

Groen, duurzaam en klimaatbestendig
Wij willen in één generatie af van fossiele energie. 
We stappen over op schone energie. Zwollenaren 
kunnen voor een onafhankelijk advies terecht bij 
de gratis duurzaamheidsmakelaar. Ook zorgen we 
voor een duurzame energielening, zodat iedereen 
kan investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. 
De gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen 
maken we binnen 10 jaar klimaatneutraal. Aan 
de rand van de stad maken we ruimte voor een 
energieproductiepark dat van ons allemaal wordt. 
Wij stellen een subsidie in voor Zwollenaren die 
tuinen en platte daken vergroenen. Braakliggende 
terreinen mogen omwonenden benutten 
voor bijvoorbeeld moestuinen of crossbanen. 
Afvalscheiding maken we zo makkelijk mogelijk, 
zodat je nog maar 100 kg restafval per jaar overhoudt. 
Voor bedrijven gaat een Makelaar Circulaire 
Economie de afval- en grondstoffenstromen op 
elkaar afstemmen.

Aantrekkelijke binnenstad
Wij investeren in een levendige en aantrekkelijke binnenstad. De historische binnenstad, met 
leuke stegen, mooie pleinen en prachtige gebouwen heeft waarde in zichzelf. We maken de 
rijke Zwolse cultuurhistorie meer zichtbaar, denk aan de Grote Kerk en een aantrekkelijker 
looproute naar de Peperbuskerk. Wij bieden ruimte aan grote en kleine winkels, die ons 
winkelgebied typisch Zwols en aantrekkelijk maken. Voor veel ondernemers, werknemers 
en hun gezinnen is de vrije zondag een waardevol moment in de week, voor ontspanning en 
ontmoeting, ook voor geloofsbeleving en verdieping. Voor deze waarde strijden wij bij het 
maken van Zwolse afspraken over koopzondagen. We investeren in een sfeervolle openbare 
ruimte, die uitnodigend is voor iedereen, ook voor gehandicapten. Kunst en groene tuintjes 
horen daar helemaal bij. Net als speelplekken voor kinderen. We steunen het diverse 
culturele aanbod.
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Vervoer in en naar de stad
Zwolle is nog altijd goed bereikbaar, maar in de komende vijf jaren zal het verkeer met zo’n 
40% toenemen. Daarom investeren wij in onze mobiliteit. Wij maken de fietsroutes veilig en 
aantrekkelijk. We bedenken samen met investeerders na over slimme fietsstallingen in de 
binnenstad. De binnenstad maken we steeds meer autoluw, waarbij we rekening houden 
met bewoners en ondernemers. Wij zorgen voor voldoende parkeerplaatsen in de ring om 
de binnenstad. We willen af van grote vrachtwagens en bestelbussen in de binnenstad. 
Daarom stimuleren we duurzame stadsdistributie. We faciliteren het delen van auto’s. 
Wij zorgen voor voldoende elektrische oplaadpunten bij openbare parkeerplaatsen. Het 
openbaar vervoer maken we aantrekkelijk door het trein- en busstation reizigersvriendelijk 
in te richten. 

Werken in een economische topregio
De Regio Zwolle is een economische topregio in Nederland. Wij stimuleren de regionale 
samenwerking, zodat bedrijven in de regio komen en blijven. Deze bedrijven zorgen voor 
de banen die Zwollenaren zoeken. In steeds meer banen zijn techniek en ict belangrijk. Wij 
willen dat het onderwijs goed aansluit op de (techniek)vragen van de arbeidsmarkt. Mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan weer aan het werk met een jobcoach die de 
ondernemer ontzorgt. We bieden ruimte aan social enterprises die mensen een waardevol 
plek bieden om te re-integreren en te participeren. 

Vitaal buitengebied
Ons groene buitengebied is waardevol. Daarom blijven wij investeren in goede fietspaden, 
maar ook digitale verbindingen. Vitale woonkernen als Wythmen, Windesheim, Berkum, 
Spoolde en Westenholte zijn belangrijk en verdienen daarom een goede verbondenheid met 
de stad en goede voorzieningen. Windesheim heeft zelf een toekomstvisie opgesteld die wij 
ruimte voor uitvoering willen geven. Wij kunnen niet wachten tot het dorpsplan Wythmen 
wordt gerealiseerd.
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De ChristenUnie heeft oog voor wat Zwollenaren nodig hebben. Hieronder lees je ons 
toekomstplan voor elkaar. 

Sport, muziek en cultuur
Sport, muziek en cultuur verbinden mensen. 
Er zijn in Zwolle veel sportclubs, culturele- en 
muziekverenigingen, waar menig Zwollenaar zich 
inzet als vrijwilliger. Daar zijn we blij mee. Dat 
koesteren we. Naast een jongerensportfonds 
willen wij een sportfonds voor ouderen die niet 
kapitaalkrachtig zijn. Wij blijven culturele- en 
muziekverenigingen faciliteren. Alle kinderen in het 
basisonderwijs komen in aanraking met kunst en 
cultuur. 

Gezonde keuzes
Elke dag maken we talloze keuzes die effect hebben 
op onze gezondheid. Wij stimuleren gezonde 
keuzes voor eten, drinken en bewegen. Daarvoor is 
objectieve voorlichting essentieel. Wij stimuleren dat scholen, bibliotheken en sportkantines 
gezonde producten aanbieden. De fysieke omgeving richten wij zó in dat je vanzelf wordt 
uitgenodigd om te bewegen, denk aan fietsstraten, buitenspeelplekken en gezamenlijke 
buurttuinen. Samen met scholen, sport- en speeltuinverenigingen werken we mee aan een 
rookvrije generatie. 

Een veilig Zwolle
Zwolle mag een relatief veilige stad genoemd worden. Daar zijn we dankbaar voor. En dat 
bewaken we. Veiligheid is meer dan het ontbreken van gevaar. Het is de aanwezigheid van zorg, 
steun, geborgenheid en gezien worden. We willen dat wijkagenten zoveel mogelijk aanwezig 
zijn in hun wijk. We geven ruimte aan burgerinitiatieven die bijdragen aan welzijn, leefbaarheid 
en veiligheid in de buurt.

Meedoen, ook bij armoede
Ook als je met heel weinig geld moet rondkomen, ben je van waarde. Wij geloven in netwerken 
die om mensen heen staan. De gemeente investeert in werkgelegenheid en zorgt ervoor dat 
iedereen kan blijven meedoen. Wij willen één loket met één contactpersoon die mensen verder 
helpt bij armoede. Als het nodig is komen we mensen met chronische ziekten of handicaps 
tegemoet in hun zorgkosten. Kinderen die in armoede leven kunnen sporten, naar muziekles en 
mee op schoolreis. En in geval van schulden zijn schuldhulpverlening en een schuldhulpmaatje 
beschikbaar voor een tweede kans.  
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Opgroeien in Zwolle
Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis. Daarom geven wij jonge ouders 
een steuntje in de rug bij het opvoeden van hun kinderen en het investeren in hun relatie. We 
staan voor een positief pedagogisch klimaat in onze stad. De nadruk ligt op preventie en vroege 
signalering van problemen. We investeren in schoolmaatschappelijk werk en in training van 
jeugdwerkers en sportcoaches. Als jeugdhulp nodig is, staat de vraag van het kind en het gezin 
centraal. We willen een integraal gezins-PGB, zodat hulpvragen in samenhang en integraal 
worden opgepakt.

Ouder worden in Zwolle
Onze ouderen zijn waardevolle inwoners van onze 
stad. Zij hebben meegebouwd aan wat Zwolle nu is. 
De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk 
op hun vertrouwde plek blijven wonen. Wij zorgen 
ervoor dat dat mogelijk is. Met advies aan huis. Met 
goede thuiszorg. Met initiatieven voor burenhulp. 
Met bouwprojecten zoals de Krasse Knarrenhof. Wij 
willen dat er ontmoetingsruimtes zijn in de buurt. De 
gemeente moet weer investeren in welzijnsactiviteiten 
voor ouderen.

Verbeteringen in welzijn en zorg
De ChristenUnie bouwt aan Zwolle als stad waarin 
mensen omzien naar de ander en er voor elkaar willen 
zijn. Zo kunnen we veel voor elkaar betekenen. We willen dat de gemeente die informele zorg 
versterkt. Als je professionele zorg nodig hebt, wil je ‘t liefst zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen 
en kiezen. Daar zorgen wij voor. De ChristenUnie staat voor eigen regie en keuzevrijheid. Zorg 
is maatwerk. Als er meerdere zorgvragen zijn, werken we integraal, bijvoorbeeld via een gezins-
PGB. Bij chronische ziekten stappen we af van de jaarlijkse herindicatie en bepalen we samen 
met de client wanneer herindicatie nodig is.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Zij betekenen zo veel voor hun directe omgeving 
en daarmee voor de hele samenleving. Wij steunen het vrijwilligerswerk en geven ruimte aan 
initiatieven. Mantelzorgers ondersteunen wij met passende (respijt)zorg. Wij verdubbelen het 
jaarlijkse mantelzorgcompliment naar 150 euro.
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Integratie van nieuwkomers
Zwolle is een gastvrije stad voor nieuwkomers. We vangen ze op en ondersteunen hen om 
onderdeel van de samenleving te worden. Van nieuwkomers verwachten wij dat zij zich actief 
inzetten om Zwollenaar te worden. Een intensieve taalcursus en een maatje zijn daarbij een 
belangrijk begin. Ook stimuleren we hen om vrijwilligerswerk te doen. 
Versimpelen 
Voor veel mensen wordt de samenleving complex en ingewikkeld. Wij willen dat de gemeente 
haar communicatie zo simpel mogelijk houdt. Wij willen dat berichten over aanvragen en 
besluiten zoals vergunningen, plannen en lokale regelgeving weer in de Peperbus verschijnen.



Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door Ronald Buitenhuis (voorzitter programmacommissie), Annika 
van de Belt, Lucia Voogt, Ed Anker en Michiel van Willigen, met meelezing door Gerdien Rots. 

Vastgesteld door de ledenvergadering in oktober 2017.
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