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Altijd op zoek 
naar het beste 
voor alle 
Zwollenaren

Inzet heeft geen zin als God je 
er niet bij helpt en ondersteunt.

Thomas à Kempis
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Passie voor Zwolle. Dat is wat ons, ChristenUnie Zwolle, beweegt. Vanuit een 
grote betrokkenheid op Zwolle en haar inwoners dragen we bij aan de lokale 
politiek. Onze bijdrage is bezield. We hebben een hoopvolle visie op Zwolle, 
haar inwoners en hun toekomst. De waarden die ons politieke kompas vor-
men, hebben stevige en herkenbare wortels in de Zwolse samenleving. We 
willen dat mensen kunnen meedoen in de Zwolse samenleving en er voor el-
kaar zijn. Dat de stad een sterke en dienstbare economische positie inneemt. 
En dat we voor onze kinderen een duurzame en leefbare stad achterlaten. In 
dit verkiezingsprogramma lees je hoe we dat concreet maken.
In ons politieke werk worden wij geïnspireerd door christelijke waarden. Die 
passen wij op een eigentijdse manier toe op de vraagstukken van nu en mor-
gen. Wij komen op voor de belangen van alle Zwollenaren. Daarbij zoeken we 
altijd naar het beste voor de stad, haar inwoners en hun toekomst.

Verkiezingen op 19 maart 2014
In de afgelopen vier jaren hebben we veel Zwollenaren opgezocht. We luister-
den naar mensen en onderzochten situaties. Aan al die gesprekken beleefden 
en beleven we veel plezier. Dus ook de komende vier jaren trekken we de stad 
in om naar jou te luisteren. 
We hopen dat jij tijdens het lezen van dit verkiezingsprogramma geraakt 
wordt door onze betrokkenheid. Dat je je herkent in onze uitgangspunten. Op 
19 maart 2014 kun je dan jouw stem uitbrengen op de ChristenUnie-kandida-
ten! Gesteund door het vertrouwen dat je daarmee in ons uitspreekt, zal de 
ChristenUnie Zwolle in de komende periode het goede zoeken voor Zwolle en 
haar inwoners.

Graag willen we opmerken dat we - om de leesbaarheid te bevorderen -  in 
het verkiezingsprogramma hebben gekozen voor de aanspreektitel ‘je’. Uiter-
aard kan hier ook ‘u’ gelezen worden. 



Inhoudsopgave



Verkiezingsprogramma ChristenUnie gemeenteraadsverkiezingen 2014 5

Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren  2

Inhoudsopgave          4

Een hoopvolle visie voor Zwolle      6

ChristenUnie-thema’s voor 2014 - 2018    10

 Zelf aan ‘t stuur, ook als je hulp nodig hebt  10

 Maximale inzet op werk en  
 bestaanszekerheid       15

 Investeren in aangenaam en aantrekkelijk  
 wonen en leven        19
  
 Een goede buur, daar heb je wat aan!   24

 Duurzaam doen, natuurlijk!     28

 Jong en in ontwikkeling      30



Een hoopvolle 
visie voor 
Zwolle



Verkiezingsprogramma ChristenUnie gemeenteraadsverkiezingen 2014 7

De stad, dat zijn we samen
De lokale politiek neemt beslissingen over onze directe leefomgeving. De straat-
verlichting in de straat, de locatie van de daklozenopvang, de hoeveelheid stu-
dentenwoningen, de omvang van de thuiszorg en noem maar op. Over al deze 
zaken neemt de ChristenUnie een standpunt in. Dat doen we op basis van onze 
visie en uitgangspunten. Hieronder lees je over ons ideaal voor Zwolle.
Als ChristenUnie-politici zijn we dankbaar dat we vanuit christelijke waarden 
kunnen nadenken over de Zwolse samenleving. In zijn leven liet Jezus zien wat 
waarden zoals trouw, (naasten)liefde, rechtvaardigheid, rentmeesterschap en 
respect betekenen. Die waarden vormen voor ons de kern van een waardevol 
leven. Daarom proberen we deze waarden concreet toe te passen in ons stre-
ven om er voor alle Zwollenaren te zijn. Voor zwakken en sterken, jong en oud, 
gelovig en niet-gelovig, homo en hetero, rijk en arm, et cetera. 
Dat brengt ons op drie uitgangspunten die centraal moeten staan bij de ont-
wikkeling van Zwolle.

- Samenleven. Zwolle is een stad waarin mensen samen-leven, plezierig wonen, 
tot hun recht komen en naar elkaar omzien en waarin kwetsbaren en armen 
worden ondersteund,
- Investeren. Zwolle is een sterke stad die investeert in onderwijs, participatie, 
werkgelegenheid en (regionale) aantrekkingskracht,
- Verduurzamen. Zwolle is een toekomstbestendige stad die als rentmeester 
rechtvaardig, verantwoordelijk en duurzaam handelt.
Nieuwe beleidsvoorstellen beoordelen we langs de meetlat van deze drie uit-
gangspunten.

De ChristenUnie werkt aan Zwolle als een stad waarin 
mensen samen-leven
De ChristenUnie stimuleert saamhorigheid. Er voor elkaar zijn. Betrokken zijn 
op de ander. De basis voor het samenleven leer je in het gezin waarin je op-
groeit. Hoe veiliger de gezinsomgeving is waarin een kind kan opgroeien, des 
te stabieler zal zijn ontwikkeling zijn. Daarom vormen jeugd en gezin een be-
langrijke doelgroep. We zijn er voor elkaar. We zien specifieke behoeften van 
specifieke doelgroepen, zoals ouderen en gehandicapten. We sluiten geen 
mensen uit en stellen geen mensen achter. We willen dat alle mensen delen in 
welvaart. We zetten ons in voor een zorgvuldig armoedebeleid. Iedereen telt. 
We stimuleren iedereen om zijn plek in de maatschappij in te nemen. We luis-
teren naar mensen en geven hen invloed bij de vorming van nieuw gemeente-
lijk beleid.
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De ChristenUnie werkt aan Zwolle als een sterke stad 
De ChristenUnie bouwt aan een aantrekkelijke stad waarin mensen graag wo-
nen en verblijven. We investeren in leefbaarheid en een prettig woonklimaat. 
We investeren in economische aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en de (regio-
nale) centrumfunctie van de stad. We investeren in onderwijs en de aanslui-
ting op de arbeidsmarkt, zodat jongeren zich blijvend binden aan de stad. We 
stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie, zodat mensen in Zwol-
le tot ontplooiing kunnen komen. We jagen innovatieve en vernieuwende ont-
wikkelingen aan die bijdragen aan de aantrekkingskracht van de stad. Daarbij 
hanteren we telkens de menselijke maat. We zoeken voortdurend naar een op-
timale balans tussen historie, natuur, cultuur en commercie. 

De ChristenUnie werkt aan Zwolle als een toekomstbestendige stad 
De ChristenUnie neemt zorgvuldige besluiten. Gericht op de toekomst, niet op 
het hier en nu. We denken aan het algemeen belang, niet in particuliere belan-
gen. We maken toekomstbestendige afwegingen. Geen kortetermijnoplossin-
gen. Daarbij handelen we als een rentmeester die zich verantwoordelijk weet 
over dat wat hem is toevertrouwd. We zijn ons ervan bewust dat de natuur een 
intrinsieke waarde heeft en gaan zorgvuldig met die schepping om. Dat bete-
kent dat we duurzaam handelen, zodat ook generaties na ons verder kunnen 
leven in en bouwen aan de stad. We zoeken naar balans tussen de belangen 
van mensen, natuur en economie. 

Vertrouwen is de basis van samenleven
De ChristenUnie wil een constructieve bijdrage leveren aan de stad Zwolle. De 
rol van de gemeente moet dienstbaar en rechtvaardig zijn. Zodat initiatieven 
van Zwollenaren en Zwolse organisaties vertrouwen en ruimte krijgen. Er is 
immers veel kennis, ervaring en betrokkenheid in de samenleving aanwezig. 
Dat betekent niet dat de gemeente alles aan de markt moet overlaten. En even-
min dat de gemeente haar verantwoordelijkheden gemakkelijk van zich af 
kan wentelen. De ChristenUnie vindt dat de gemeente een rechtvaardig schild 
moet vormen voor Zwollenaren die in kwetsbare omstandigheden leven. Ook 
moet de gemeente er alert op zijn of Zwollenaren niet worden overvraagd. 

Gezond financieel beleid in tijden van bezuinigingen
In de komende jaren zal de gemeente veel moeten bezuinigen. Dit is onvermij-
delijk, want de gemeente krijgt vanuit het rijk meer taken maar minder geld 
om deze taken uit te voeren. Bovendien komt er minder geld binnen uit op-
brengsten van grondverkoop. Al deze factoren zorgen ervoor dat het financieel 
beleid onder grote druk komt te staan. We zullen meer moeten doen met min-
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der middelen. Geld moet eerst zijn verdiend, voordat we het uitgeven. We wil-
len voorkomen dat de OZB onevenredig moet worden verhoogd om gaten in de 
begroting te dichten. Activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden be-
kostigd, hoeft de gemeente niet financieel te ondersteunen. De ChristenUnie 
wil dat de gemeente zoveel mogelijk faciliterend en stimulerend werkt, door 
onnodige belemmeringen weg te nemen, verbindingen te leggen en ruimte te 
geven. 

Cruciale thema´s voor 2014 – 2018
Op basis van onze visie en uitgangspunten vinden we een aantal thema´s van 
cruciaal belang voor de periode 2014 - 2018. Dat zijn:
 
 - Zelf aan ‘t stuur, ook als je hulp nodig hebt 
 - Maximale inzet op werk en bestaanszekerheid
 - Investeren in aangenaam en aantrekkelijk wonen en leven
 - Een goede buur, daar heb je wat aan!
 - Duurzaam doen, natuurlijk!
 - Jong en in ontwikkeling

Hanze en Moderne Devotie
Zwolle’s historie is verbonden met de Hanze en met de Moderne Devotie. Die 
historische wortels werken nog altijd door in de stad. Hanze duidt op handel, 
ondernemerschap, innovatie en samenwerking. De ChristenUnie stimuleert de 
Hanzementaliteit. Zodat de stad zich continu blijft ontwikkelen en de levens-
standaard van de Zwollenaren op peil blijft. 
De Moderne Devotie is een religieuze beweging die de nadruk legt op persoonlij-
ke bezinning én die oog heeft voor de kwetsbaren in de samenleving. Nog steeds 
is Zwolle een religieuze stad. Een groot deel van de Zwollenaren is gelovig, al dan 
niet kerkelijk. Het geloof inspireert tot tal van initiatieven die erop gericht zijn 
om kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen. En om als gemeenschap met 
elkaar te leven. De ChristenUnie ondersteunt deze initiatieven.



Zelf aan ‘t stuur, 
ook als je hulp 
nodig hebt
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Zelfstandig in onderlinge verbondenheid
De manier waarop wij samenleven in de stad heeft alles te maken met de uit-
dagingen van deze tijd. Technische mogelijkheden stellen ons in staat om lang 
zelfstandig te leven. Dat geeft ons veel vrijheid. En dat is geweldig. Vrijheid is 
altijd gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Wij vinden dat de overheid moet 
stimuleren en faciliteren dat mensen er voor elkaar zijn in onze Zwolse sa-
men-leving. Niet iedereen kan delen in die zelfstandigheid en vrijheid. Wie zich 
niet kan redden, moet worden toegerust om weer zelfstandig te kunnen func-
tioneren. Of zij moeten op een zorgvuldige manier worden ondersteund met 
respect voor de persoonlijke leefsfeer en gericht op onderlinge verbondenheid 
met het persoonlijk netwerk. 

Versterken van de eigen kracht en nadruk op preventie
We groeien naar een samenleving waarin we meer voor elkaar zorgen. De 
ChristenUnie zet in op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
Zwollenaar. De gemeente investeert daarom vooral in het versterken van de 
eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden, buren). 
Voor de ChristenUnie is dat een logische ontwikkeling. Want de politiek van de 
ChristenUnie is gebaseerd op een eeuwenoude traditie van kerkelijke diaconie, 
omzien naar elkaar en particulier initiatief. Maar we realiseren ons ook dat 
niet alles door eigen inzet, mantelzorgers en vrijwilligers kan worden opgelost. 
Naast de taak van regisseur zal de gemeente daarom ook een schild voor de 
kwetsbaren moeten blijven. Vóór alles is inzet op preventie van groot belang. 
Daarom moet de gemeente zich inzetten voor gezondheidsbeleid. 

Meedoen in de samenleving
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondersteunt mensen om zo 
lang mogelijk te blijven meedoen in de samenleving. Mensen die nog thuis 
kunnen wonen, blijven zolang mogelijk thuis. Zij ontvangen daar de zorg die 
zij nodig hebben. Ondersteuning via een solide systeem van persoonsgebon-
den budget (PGB) moet mogelijk blijven. Daarbij is toetsing op nut en nood-
zaak van belang om fraude te voorkomen. De ChristenUnie vindt het belangrijk 
dat een ondersteuningsvraag levensbreed wordt bekeken en dat daarbij ook 
de naaste omgeving van de hulpvrager betrokken wordt. Eén toegangspunt 
op wijkniveau voor welzijn, zorg, opvoedondersteuning en waar mogelijk ook 
werk en inkomen is daarbij het ideaal. De vorming van sociale wijkteams ziet 
de ChristenUnie als een middel om de eerstelijns zorg dichtbij te regelen. 
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Aandacht voor mantelzorgers, kerken en informele netwerken
De ChristenUnie zet in op het ondersteunen van mantelzorgers en het verster-
ken van informele netwerken. Daarbij zien we ook voor kerken en andere le-
vensbeschouwelijke organisaties een belangrijke rol weggelegd. 
De ChristenUnie vindt het van belang dat cliënten – al dan niet in de vorm van 
een cliëntenraad – kunnen meepraten over de invulling van openbare aan-
bestedingen voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, individuele hulpmiddelen, 
huishoudelijke diensten en in de toekomst ook zaken als begeleiding/persoon-
lijke verzorging.

Ruimte voor zorg met eigen identiteit
Voor de ChristenUnie is het van belang dat mensen de vrijheid hebben om te 
kiezen voor aanbieders van zorg die aansluiten bij de eigen geloofsovertuiging 
of levensbeschouwing. Uit onderzoek blijkt dat zorg en ondersteuning het 
meest effectief zijn als deze wordt aangeboden in de leefsfeer van de zorgbe-
hoevende. 

Gehandicapten doen volop mee 
Zwolle onderschrijft Agenda22, het VN-verdrag inzake de rechten van perso-
nen met een handicap. Daarmee verplichten we onszelf om als norm voor alge-
meen beleid te hanteren dat zoveel mogelijk aanpassingen worden gemaakt 
voor een zo groot mogelijke groep (sociale model). Zowel sociale als fysieke be-
lemmeringen die gehandicapten in het dagelijks leven ervaren worden wegge-
nomen of gecompenseerd. Voor de ChristenUnie is algemene toegankelijkheid 
de norm. Aanpassingen of afwijkingen van die norm moeten overtuigend kun-
nen worden beargumenteerd. 

Voor iedereen een dak boven het hoofd
Aan de dak- en thuislozen biedt de gemeente adequate opvang. Deze moet be-
reikbaar zijn voor de doelgroep. Spreiding van opvanglocaties door de stad is 
gewenst, waardoor eventuele overlast zich niet concentreert in bepaalde wij-
ken. Omwonenden worden betrokken bij de komst van opvanglocaties. De in-
zet van de gemeente moet erop zijn gericht om mensen zo snel mogelijk weer 
zelfstandig te laten functioneren in de samenleving. Dat kan worden gedaan 
door nieuwe aanbieders, maar ook de bestaande organisaties zoals het Leger 
des Heils blijven van belang. In het jeugdbeleid zet de gemeente in op het voor-
komen dat jongeren op straat gezet worden.



Verkiezingsprogramma ChristenUnie gemeenteraadsverkiezingen 2014 13

Veiligheid
Ook bij veiligheid komt de eigen verantwoordelijkheid meer centraal te staan. 
De GGD,  politie en brandweer hebben preventieve taken waarbij zij inwoners 
bewust maken van gezondheidsrisico’s, inbraak- en brandgevaar. Hier liggen 
op wijkniveau verschillende uitdagingen. Zo hebben Holtenbroek en Zwol-
le-Zuid bijvoorbeeld veel te maken met inbraakgevaar.
Als het gaat om waterveiligheid heeft Zwolle een bijzondere ligging in de delta 
van de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water. De komende jaren maakt de ge-
meente - samen met provincie en waterschap - plannen om de waterveiligheid 
op langere termijn goed te houden. 

Sport en gezondheid
We stimuleren een gezonde levensstijl. Daarbij is bewegen een belangrijke fac-
tor. Daarom moet sport toegankelijk zijn voor alle Zwollenaren. We stimuleren 
primair de breedtesport. 
Het project Zwolle Gezonde Stad willen we voortzetten. Partijen in de stad en 
in de wijk zetten zich in om gezond eten en voldoende bewegen voor kinderen 
en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De ChristenUnie wil dit 
project verbreden naar andere doelgroepen, waaronder ouderen.
Om gezond gedrag te bevorderen moeten we oog houden voor de negatieve 
consequenties van alcohol en drugs. Daarom besteden we daaraan specifieke 
aandacht.

Alcohol
De ChristenUnie dringt erop aan dat de gemeente haar verantwoordelijke taak 
voor het toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet serieus neemt. 
Met name waar het gaat om het verstrekken van alcohol aan jongeren onder 
18 jaar. De gemeente moet inzetten op:

- Duidelijke regelgeving: Bij drie alcoholverstrekkingen aan te jonge kopers 
binnen 12 maanden, wordt de ondernemer het recht om alcohol te verkopen 
voor maximaal 12 weken ontnomen. De ChristenUnie wil extreme kortingsac-
ties verbieden.

- Effectief toezicht: de ChristenUnie pleit voor een samenwerkingsverband 
met andere gemeenten, waarbinnen Buitengewoon OpsporingsAmbtena-
ren (BOA’s) in elkaars gemeenten inspecties uitvoeren op de verstrekking van 
drank aan jongeren.
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- Goede voorlichting: de gemeente moet ondernemers, verenigingen, jongeren 
en hun ouders goed informeren over de geldende regelgeving en de manier 
van handhaven. De gemeente richt een telefonisch informatie- en meldpunt 
in. Burgers kunnen daar informatie over regelgeving inwinnen en misstanden 
melden.

Drugs 
We zetten primair in op preventie in het drugsbeleid. Jongeren mogen geen 
belemmering ondervinden bij het vinden van informatie. Op de middelbare 
school krijgen jongeren minstens één keer in hun schoolloopbaan een voor-
lichtingsles vanuit Tactus (of een andere verslavingszorginstelling). Bij alle 
coffeeshops zijn informatiebrochures zichtbaar aanwezig, zodat klanten ze 
kunnen meenemen. Coffeeshophouders en hun medewerkers gaan ten min-
ste eens per twee jaar naar een cursus waarin zij door Tactus of een andere ver-
slavingszorginstelling worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen met 
(soft)drugs en het gebruik ervan in Zwolle. 
We ontmoedigen het gebruik van (soft)drugs, te beginnen onder schooltijd. 
Coffeeshops krijgen slechts nog een vergunning na schooltijd, van 16.00 uur 
tot 00.00 uur. 
We willen geen coffeeshops in de buurt (straal van 500 meter) van scholen, 
sportverenigingen en andere plekken waar veel jongeren komen. 
Het handhavingsarrangement wordt in samenspraak van gemeente, OM, po-
litie én Tactus of een andere verslavingszorginstelling opgesteld en ook met 
coffeeshophouders geëvalueerd.



Maximale inzet 
op werk en 
bestaanszeker-
heid

Honger in de wereld is 
schandalig. Het is een ‘eis van 
de gerechtigheid’ dat de kloof 

tussen armen en rijken niet nog 
groter wordt

Paus Fransiscus
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Arbeid en zelfontplooiing
Voor mensen is het belangrijk om betekenis te voelen in het leven. Betekenis 
in het werk dat je doet. Maar werkgelegenheid is geen zekerheid in de huidige 
economische omstandigheden. Daarom vindt de ChristenUnie het van groot 
belang om te investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven 
en instellingen. Ook moeten we ervoor zorgen dat jongeren zoveel mogelijk 
worden opgeleid en toegeleid naar een baan. Een zorgvuldige aansluiting van 
het onderwijs op het werkveld moet daarom voortdurend de aandacht heb-
ben. Mensen die buiten het arbeidsproces komen te staan, willen we zo snel 
mogelijk op een passende manier weer naar werk toegeleiden. 

Een toekomstbestendige en dienstbare economie
Economische groei is geen doel op zich, maar een middel om de samenleving 
te ontwikkelen. De ChristenUnie vindt dat we alle zeilen moeten bijzetten om 
de Zwolse economie duurzaam te versterken. Daarbij spelen de waarden eer-
lijkheid, solidariteit, duurzaamheid en welzijn een belangrijke rol. Steeds meer 
bedrijven zien dat succes niet alleen van de winst afhangt, maar ook van de 
manier waarop een bedrijf omgaat met zijn medewerkers, de mondiale om-
geving en het milieu. Steeds meer mensen willen dat er in de winkels eerlijke 
producten te koop zijn tegen eerlijke prijzen. Om langdurig succesvol te zijn, 
moeten bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar mogelijk 
moet de gemeente dat stimuleren en het goede voorbeeld geven. 

Vertrouwen in ondernemers
De gemeente moet ondernemers vertrouwen en kansen bieden. Regels zijn no-
dig, maar overbodige regels moeten we ook durven afschaffen. De Christen-
Unie wil vanuit visie heldere kaders bieden voor de vestiging en uitbreiding 
van bedrijven. Die kaders bieden de bandbreedte waarbinnen ondernemers 
kunnen ondernemen. Ondernemerszin moet worden gestimuleerd. Dat past 
bij Zwolle. Dat past bij onze Hanze-historie. Daarom is de ChristenUnie blij met 
de komst van internationale en nationale bedrijven. Maar ook MKB’ers, ZZ-
P’ers, kleine en startende bedrijven moeten volop de kans krijgen om in Zwolle 
tot bloei te komen. Dat is goed voor de aantrekkelijkheid van Zwolle en voor de 
werkgelegenheid. 

Door samenwerking komen we verder
Met het ondernemersvriendelijk aanbesteden in de regio Zwolle moeten er 
meer kansen komen voor de ondernemingen in de eigen regio om hun dien-
sten aan de gemeenten te kunnen aanbieden.
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De ChristenUnie wil doorgaan met de activiteiten van de gemeentelijk ac-
countmanagers. Zij promoten de stad, weten welke mogelijkheden er zijn en 
kunnen partijen met elkaar verbinden. Gemeenten in de regio, de grote onder-
wijsinstellingen en werkgeversorganisaties werken samen om de Zwolse regio 
verder te versterken. Het Polymer Science Park is daarvan een mooi voorbeeld. 
Initiatieven van samenwerkende zelfstandigen zoals De Creatieve Coöperatie, 
Onderneemkracht en de Droom van Zwolle verdienen support. 

Nieuwe armoede
Er is sprake van zogenaamde ´nieuwe armoede´, die vaak nog maar weinig 
zichtbaar is. Tal van mensen leven net op of onder de armoedegrens. Zij zijn 
bijvoorbeeld ZZP’er, hebben een hoge huur- of hypotheeklast en kunnen elke 
maand de eindjes maar net aan elkaar knopen. Als zich een onverwachte situa-
tie voordoet, is er nauwelijks een buffer om op terug te vallen. De ChristenUnie 
is zich ervan bewust dat deze ‘nieuwe armoede’ grote omvang kan aannemen 
wanneer extra bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. De ‘nieuwe ar-
moede’ is niet direct zichtbaar, waardoor de overheid er gemakkelijk aan voor-
bij kan gaan. Wij zien het als een taak voor de gemeente om hiervoor oog te 
hebben en mensen te helpen om hun hulpvraag tijdig te stellen. 

Adequate toeleiding naar de arbeidsmarkt
Zwollenaren die buiten het arbeidsproces zijn geraakt, ondersteunen we om 
weer zo snel mogelijk een baan te vinden. We helpen mensen om in hun kracht 
te staan en economisch zelfstandig te zijn. Daarom moet de gemeente alles in 
het werk stellen om mensen te faciliteren bij hun zoektocht naar werk. Maat-
werk en kleinschaligheid zijn daarbij noodzakelijk. Succesvolle aanpakken zo-
als WorkFast en Voor Arbeid en Kansen kunnen heel effectief zijn. Maar ook 
andere methodieken helpen om mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. 

Kansrijke toekomst voor kinderen
De ChristenUnie wil zoveel mogelijk ontwikkelingskansen houden voor kinde-
ren in armoedesituaties. Daarom zetten we ons ervoor in om scholings- en ont-
wikkelkansen voor kinderen te behouden. Het schoolzwemmen is afgeschaft, 
waarbij een vangnet in stand is gehouden. Middels een evaluatie willen we 
zorgvuldig bezien welke effecten dit heeft voor kinderen. In Zwolle is stichting 
Meedoen actief, ook is er een Jeugdsportfonds. De ChristenUnie vindt deze en 
andere vormen van ondersteuning belangrijk. We willen daar niet op bezuini-
gen.
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Ruimte voor particuliere initiatieven
In deze tijd van financiële krapte ontstaan tal van nieuwe initiatieven. Mensen 
realiseren zich dat we er meer voor elkaar moeten zijn, nu de overheid een stap 
terug zet. Dat geeft een nieuwe dynamiek. Er zijn diverse particuliere initia-
tieven om mensen in armoedesituaties te helpen, zoals de Voedselbank, het 
Weggeefhuis, stichting Present Zwolle, de Giftcity, stichting Wit, het Repair 
Café, Kringloopwinkels en dergelijke. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat 
de gemeente aan deze initiatieven zoveel mogelijk ruimte biedt en eventuele 
belemmeringen wegneemt. 

Ondersteuning in veelheid van aanvragen
Duidelijk moet zijn bij welk loket je terecht kunt met je vragen, al dan niet 
digitaal. Goede voorlichting over de mogelijkheden van bijvoorbeeld de soci-
ale studiebeurs en andere regelingen is nodig. De Formulierenbrigade is een 
waardevolle voorziening voor Zwollenaren met lage inkomens. De sociale in-
stanties moeten de Formulierenbrigade beter onder de aandacht brengen.
De ChristenUnie is van mening dat de procedure voor het aanvragen van kwijt-
schelding van de lokale belastingen en waterschapsbelastingen zo eenvoudig 
moet zijn, dat burgers die recht hebben op kwijtschelding deze ook daadwer-
kelijk krijgen. Die vereenvoudiging kan vorm krijgen door gebruik te maken 
van bij de gemeente beschikbare informatie.

Aanpak van misbruik noodzakelijk
De gemeente biedt een vangnet voor die inwoners die het echt niet zonder 
steun redden. Misbruik van de regels moet hard worden aangepakt. Dat is no-
dig omdat de gemeente het geld hard nodig heeft voor degenen die in aanmer-
king komen voor ondersteuning. Het tegengaan van fraude is noodzakelijk om 
de solidariteit in de samenleving in stand te houden. 



Investeren in 
aangenaam en 
aantrekkelijk 
wonen en leven

De meeste mensen jagen zo 
bezeten het geluk na, dat ze 

eraan voorbij lopen.

Søren Kierkegaard



Verkiezingsprogramma ChristenUnie gemeenteraadsverkiezingen 201420

Zwolle heeft alle leeftijdsgroepen iets te bieden
Zwolle is een fijne woonstad. De stad heeft veel te bieden aan jong en oud, 
single en aan gezinnen. Toch is de stad weinig in staat om studenten en twin-
tigers aan zich te binden. De ChristenUnie vindt het van belang om hierop vi-
sie te ontwikkelen. Zo zijn er op het gebied van vrijetijdsbesteding (bowling, 
paintball, schaatsen en dergelijke) nieuwe initiatieven denkbaar. 
De gemeente kan er bij culturele instellingen op aansturen dat zij vlak voor 
aanvang van voorstellingen overgebleven kaarten tegen gereduceerde tarie-
ven aan jongeren en studenten verkopen. Zo worden zij makkelijker opgeno-
men in het Zwolse culturele leven.

Woningbouw 
De Zwolse bevolking groeit nog steeds. Dat betekent dat we ook de komende 
jaren huizen bouwen. Bij nieuwbouw kiest de ChristenUnie eerst voor het af-
bouwen van Stadshagen in combinatie met inbreiden in de bebouwde kom. 
Als woningbouw noodzakelijk wordt in de nieuwe gebieden gaat de voorkeur 
van de ChristenUnie uit naar Vechtpoort onder de voorwaarde van goede ver-
keersontsluiting en versterking van het voorzieningenniveau in Berkum.

Afbouwen van Stadshagen met oog voor de Stadshagenaren
Als gevolg van de crisis op de woningmarkt zal het meer tijd vergen om Stads-
hagen af te bouwen. De gevolgen hiervan treffen niet alleen het woningbouw-
programma, maar de nieuwbouw van scholen en uitbreiding van het winkel-
centrum. Zorgvuldige aanpassing van de plannen is nodig, zodat de huidige 
bewoners van Stadshagen een aantrekkelijke wijk behouden. Bij de uitbreiding 
van het winkelcentrum moet het plan worden betrokken van inwoners om een 
Gaudí-plein te realiseren. 
Specifiek voor jongeren vanaf 12 jaar moet een eigen vrijetijdsaanbod worden 
ontwikkeld in samenwerking met scholen, sportclubs, muziek en cultuur. 

Nieuwbouw afstemmen op woonwensen
Bij nieuwbouw vinden we het belangrijk dat er voldoende sociale huurwonin-
gen in onze stad zijn. Ook is er blijvende aandacht nodig voor starters op de 
woningmarkt. Daarnaast vinden we dat er evenwicht moet zijn in het aanbod 
van alle woningbouwtypen. De gemeente heeft een stimulerende rol bij het 
bouwen van levensloop bestendige woningen, Wonen Boven Winkels en Col-
lectief Particulier Opdrachtgeverschap. Daarbij blijft de ChristenUnie expliciet 
aandacht schenken aan collectieve woonvormen voor ouderen, gehandicapten 
en begeleid wonen.
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De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau en de de-
tailhandel per wijk op niveau blijven. Dus geen megasupermarkt die de wijk-
supermarkten overbodig maakt.

De architectuur-lat ligt hoog
De historische binnenstad heeft veel te bieden. Daarom moeten we met zorg 
omgaan met de kwaliteit en de kracht van de historische gebouwde omgeving. 
Met respect voor de omgevingscontext kan er in de binnenstad met eigen-
tijdse inzichten worden gebouwd. De ChristenUnie wil dat de architectuurlat 
hoog ligt. Nieuwe architectonische toevoegingen moeten voortkomen uit een 
duidelijke visie en kwaliteitsverwachting. Daarbij is het gesprek met Zwolle-
naren en belangenorganisaties van groot belang. Schoonheid, harmonie, ver-
nieuwing en uitdaging in de fysieke omgeving zijn van belang om je thuis én 
trots te voelen op je stad.

Ontwikkeling van de binnenstad
Het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad loopt af. De ChristenUnie vindt het 
van belang om als gastvrije stad te blijven investeren in een aantrekkelijk ver-
blijfsklimaat in de binnenstad. Daarom moeten we hiervoor ook in de periode 
2014-2018 budget vinden. De herontwikkeling van het Weeshuisstraatgebied, 
de bankenlocatie aan de Melkmarkt, het gebied rond Het Eiland en het gebied 
rondom de Peperbus-basiliek verdienen specifieke aandacht. 
De binnenstad wordt momenteel ontsierd door te veel ‘achterkant’-straten. De 
ChristenUnie wil dat er een zogenaamd ‘achterkantbeleid’ komt, waardoor ook 
hier het verblijfsklimaat verbetert. We willen experimenteren met nieuwe vor-

De binnenstad als ontmoetingsplek
Mensen hebben behoefte aan contact; echt menselijk contact. De stad, met 
name de binnenstad, heeft daarbij een belangrijke functie. Juist in de bin-
nenstad vinden mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. In de bin-
nenstad draait het daarbij steeds meer om beleving. De Zwolse binnenstad is 
aantrekkelijk vanwege haar rijke mix van historie, religie, cultuur, culinaire 
kwaliteit, evenementen en detailhandel. Het is een stadscentrum waar levens-
vreugde vanuit gaat. De ChristenUnie vindt het belangrijk om de binnenstad 
aantrekkelijk te houden. Daarbij horen wat ons betreft momenten en plekken 
waarop verstilling en bezinning mogelijk zijn. De Grote Kerk kan daarbij een 
belangrijke rol vervullen. Ook culturele activiteiten zijn daarbij van belang. Ze 
dragen bij aan de ontwikkeling van ons denken en helpen te reflecteren op hoe 
we (samen)leven.
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men van toelevering aan de ondernemers in de binnenstad. 
De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor toiletten in de openbare ruim-
te. We willen de mogelijkheden onderzoeken van het Sanifair-concept in een 
locatie op de Melkmarkt of Grote Markt. 

Couleur locale in de winkelstad 
De binnenstad is aantrekkelijk door enerzijds de vestiging van landelijke of 
internationale winkelketens en anderzijds door kleine winkeltjes die de cou-
leur locale bepalen. De ChristenUnie vindt die couleur locale belangrijk. De ge-
meente moet lokale initiatieven ondersteunen en faciliteren. Daarbij juichen 
we nieuwe concepten van harte toe. Ondernemers, horeca en culturele instel-
lingen moeten gezamenlijk ruimte krijgen om innovatieve ideeën te ontwik-
kelen. 

Aandacht voor bezinning, ontmoeting en ontspanning
Arbeid kan niet bestaan zonder rust. Er staat veel druk op het openstellen van 
winkels op zondagen, met name voor supermarkten. Maar zondagsrust is een 
groot goed. Een gezamenlijk moment voor bezinning, ontmoeting en ontspan-
ning. Dat is waardevol, ook voor mensen die hier vanuit hun geloofsovertui-
ging geen belang aan hechten. De ChristenUnie gunt bijvoorbeeld ook kleine 
winkeliers een wekelijks rustmoment. De ChristenUnie blijft daarom opkomen 
voor de waarde van die rustdag en is terughoudend als het gaat om grote eve-
nementen op zondag.

Bereikbaar met de auto
Op het gebied van autobereikbaarheid is er in de afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in de stad. De IJsselallee en de Ceintuurbaan zijn op orde. De komende 
periode ligt de prioriteit bij het uitvoeren van de plannen voor de binnenring 
rondom het centrum. Direct daaraan gekoppeld moeten er voldoende parkeer-
plaatsen voor binnenstadsparkeren komen. De Katwolderplein-garage moet 
worden gerealiseerd. Het Noordereiland blijft open zolang dat nodig is. Zodra 
de gelegenheid zich voordoet, pakt de gemeente de herontwikkeling van het 
Noordereiland-gebied op. Daar stelt de ChristenUnie zich een binnenstedelijk 
woongebied voor eventueel gecombineerd met parkeren. 

De psychologie van de fietser
We zijn er trots op dat zoveel Zwollenaren met de fiets naar school, werk en 
binnenstad gaan. We willen de fietsinfrastructuur daarom op orde houden. 
Het intensieve fietsgebruik zorgt soms ook voor een rommelig straatbeeld. De 
ChristenUnie pleit daarom voor fietsenstallingen die aansluiten bij de ‘psycho-
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logie van de fietser’. Daarbij denken we ook aan plekken voor moederfietsen en 
bakfietsen. Al bij het opstellen van een programma van eisen voor een bouw-
ontwikkeling, moet worden nagedacht over de mogelijkheden voor fietsen-
stalling. 
De verkeersveiligheid van de fietspaden voor scholieren uit de regio willen we 
verbeteren. Ook moet er specifieke aandacht komen voor de bereikbaarheid 
van scholen. Daar willen we zoveel mogelijk de fiets- en autoroutes van elkaar 
scheiden. 

Investeringen voor een beter openbaar vervoer
Om het openbaar vervoer in Zwolle verder te verbeteren zal er in de komen-
de jaren fors worden geïnvesteerd in de Spoorzone. Het busstation wordt ver-
plaatst naar de zuidzijde van het NS-station. Daar kan een efficiënter in- en 
uitstapperron worden aangelegd, waardoor de aantrekkelijkheid van het bus-
vervoer toeneemt. 
Waar mogelijk zal de ChristenUnie de behoefte van busreizigers aan meerdere 
overstaphaltes in de stad promoten, zodat niet langer alle busritten via het 
station hoeven te gaan (zodat je bijvoorbeeld vanuit Westenholte ter hoogte 
van de Zwarte Waterallee kunt overstappen naar de Isala Klinieken). Ook staan 
we open voor nieuwe ideeën zoals een watertaxi van Stadshagen naar de bin-
nenstad.

Stedelijke smeltkroes in Spoorzone
De gebiedsontwikkeling in de Spoorzone moet zich enerzijds concentreren 
op kantoorfuncties in verband met de gunstige ligging bij de OV-knoop. An-
derzijds leent dit gebied zich uitstekend voor een stedelijke smeltkroes van 
werken, vergaderen, beurzen, congressen, evenementen, vrijetijdsbesteding, 
kunst, cultuur, verblijven en wonen.
Moderne architectuur in combinatie met hergebruik van bestaande gebou-
wen mag hier een extra dimensie geven.

Genieten van het water en het groen in de stad
Op het gebied van recreatie biedt Zwolle veel natuurlijke mogelijkheden in het 
groen en op het water. De ChristenUnie ziet verbetermogelijkheden in de be-
wegwijzering van recreatieve fietsroutes rondom Zwolle. Ook kan de beleving 
en het gebruik van het water worden verhoogd door bijvoorbeeld de aanleg 
van aanlegsteigers op logische plekken in de stadsgrachten.
 



Een goede buur, 
daar heb je wat 
aan!

Ask not what your country can 
do for you, ask what you can do 

for your country.

John F. Kennedy
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Iets betekenen voor de ander
Een verre vriend is fijn, maar aan een goede buur kun je veel hebben. Je buurt-
genoten, de buurt- of sportvereniging en de kerk kunnen en willen vaak veel 
voor anderen doen. In de toekomst zullen we vaker een beroep gaan doen op 
die vanzelfsprekende bereidwilligheid. De gemeente en de instellingen heb-
ben daarbij een aanvullende rol, die per wijk, per buurt en per mens kan ver-
schillen. 
We kijken dus in eerste instantie naar de wijken en buurten als de schaal waar 
we zorg, welzijn en veiligheid kunnen organiseren. Deze komen samen rond 
sociale wijkteams; zij kennen de mensen die hulp nodig hebben en die hulp 
kunnen aanbieden. Dit pakken we niet dogmatisch op; als je zelf andere net-
werken hebt, is dit natuurlijk de basis van waaruit je je zorg organiseert.  

Denken vanuit de leefomgeving van Zwollenaren
Voorheen keken we voor zorg en welzijnswerk eerst naar de grote organisaties 
in de stad. Door de bezuinigingen zal dat in de toekomst niet altijd meer zo 
gaan. Bovendien neemt de behoefte aan snellere en vraaggerichte interventies 
in de eigen buurt of wijk toe. Er is een steeds sterkere behoefte om bewoners, 
initiatieven, activiteiten en organisaties in de wijk bij elkaar te brengen.

De gemeente stemt af op de wijk
De gemeente moet per wijk of buurt goed kijken naar de specifieke vraag. Ook 
moeten de mensen die iets in de wijk willen doen bekend zijn. De rol van de ge-
meente is dan om via wijkteams vraag en aanbod bij elkaar te brengen, zonder 
dat de gemeente altijd zelf in de vraag voorziet. In wijken met veel sociale cohe-
sie kan de gemeente aansluiten bij bestaande structuren en individuen. Maar 
in minder georganiseerde wijken moet juist een stimulerende en regisserende 
rol worden gekozen door de gemeente. Actief en specifiek worden bewoners en 
scholen uit de wijk benaderd om deel te nemen in de wijkteams. De gemeente 
zal een deel van de financiële bestedingen door de wijkteams laten bepalen. 

Sociale wijkteams
De ChristenUnie hecht belang aan de reeds bestaande onderlinge verbonden-
heid in de wijken.  Vanuit de bestaande structuren van vrijwilligers en wijk-
werkers moeten wijkteams worden ingericht, aangevuld met professionals uit 
de voorheen grotere zorg- en welzijnsorganisaties. Daarbij worden (basis)on-
derwijsinstellingen, sportverenigingen en geloofsgemeenschappen expliciet 
uitgenodigd bij de sociale wijkteams vanwege de signalerende functie voor 
zorg- en welzijnsvragen in de wijk. 
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De wijkteams zullen niet overal dezelfde samenstelling kennen, afhankelijk 
van de behoefte in de wijk. Dat kan betekenen dat in enkele wijken een smal 
wijkteam incidenteel om specialistische ondersteuning blijft vragen bij de pro-
fessionele grote organisaties. 

Aansluiten bij bestaande effectieve structuren
De gemeente zoekt bij haar wijkteams aansluiting bij bestaande (digitale) net-
werken zoals wijkkrant, digitaal wijkforum, gemeenschapskring, sportvereni-
ging, kerken et cetera. De ChristenUnie wil dat de gemeente hen als samen-
werkingspartner ziet. We denken dan bijvoorbeeld aan initiatieven van Youth 
for Christ, Sonrise en sportbuurtcoaches. 
Wijkverenigingen worden uitgenodigd om net als wijkmanagers en wijkteams 
een gastheer/gastvrouw per straat aan te wijzen die daadwerkelijk verbinding 
kan leggen met de bewoners. De wijkteams worden betrokken bij de toeken-
ning van budgetten voor stimuleren van burgerinitiatieven zoals jongeren-
budget en Premie op Actie.

Binding met je eigen wijk
De ChristenUnie stimuleert dat mensen zich wortelen in hun eigen leefomge-
ving. Daarvoor zien we tal van mogelijkheden. We denken bijvoorbeeld aan:

- leerlingen die hun maatschappelijke stage bij voorkeur in de eigen wijk invul-
len,

- studenten die een aantal uur per week meedraaien in het welzijnswerk in 
hun wijk en in ruil daarvoor hun kamer voor een gereduceerd tarief kunnen 
huren (naar het idee van het Amsterdam Vooruit-project),

- wijkbewoners die een deel van het onderhoud van de openbare ruimte voor 
hun rekening nemen,

- een samenwerkingsproject van woningbouwcorporaties, jongerenwerk en 
de gemeente waarbij jongeren worden aangemoedigd om klussen in hun wijk 
uit te voeren onder begeleiding van een klusbegeleider. Met de klussen verdie-
nen de jongeren spaarmunten die zij vrij kunnen besteden aan culturele en 
sportieve activiteiten (naar het idee van het Crownies-project in Den Haag). 
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Veel wijkacties kunnen ons inspireren; bijvoorbeeld bewonersvereniging BaBuTi 
in Zwolle Zuid, het kookrestaurant in Assendorp, de Turkse vrouwengroep Baba 
Anne in Holtenbroek, straatvereniging Windesheim en vele andere. Daar waar 
wijkbewoners gezamenlijk activiteiten opzetten, neemt de saamhorigheid toe. 
Samen Berkum, een gezamenlijk initiatief van bewoners en organisaties om de 
leefbaarheid in Berkum te vergroten, is daar een mooi voorbeeld van. Een mede 
door kerken opgezette Gemeenschapskring laat zien dat actieve Zwollenaren, 
soms buiten bestaande structuren om, prima in staat zijn om een verbindende 
en innovatieve rol in de wijk te spelen.



Duurzaam doen, 
natuurlijk!

Je zult nooit genoeg hebben 
aan het tijdelijke, je bent 

daarvoor niet geschapen en 
bestemd. 

Thomas à Kempis
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Respect voor de schepping
Zwolle heeft het beste van twee werelden, namelijk een energieke stad te mid-
den van een rustgevend landschap. Met die combinatie moeten we zorgvuldig 
omgaan. Dat vraagt om respect voor de natuur, voor de omgeving die ons gege-
ven is. En het vraagt om visie op de lange termijn. Het is noodzakelijk dat onze 
beslissingen houdbaar zijn voor toekomstige generaties Zwollenaren. Ook zij 
moeten voldoende energie, voedsel, woon-, werk- en recreatiemogelijkheden 
hebben. Duurzaamheid is daarom uitgangspunt in ons handelen. We kijken 
verder dan onze neus lang is.  

Ontwikkeling van het buitengebied
De prachtige stadsrand biedt kansen voor agrarische ondernemers om hun be-
drijfsvoering te verbreden met zorg, winkel, educatie en horeca. De Christen-
Unie ziet mogelijkheden om lokale  ‘stadsboeren’ te steunen door hen tijdelijke 
gronden in gebruik te geven die zijn bestemd voor toekomstige stadsuitbrei-
ding. Zo blijft de boer de beheerder van het landschap. 
In het intensiever landbouwgebied zijn nog enkele tientallen boeren werk-
zaam, overwegend melkveehouders. De huidige uitbreidingsmogelijkheden 
van de stallen en het bouwblok zijn beperkend voor hun ontwikkeling. Bij de 
mogelijkheden voor schaalvergroting hanteren we als norm dat de boer zorg 
kan blijven hebben voor het individuele dier. 

Groen in de stad
Ook in de stad vinden we belangrijke natuurwaarden, bijvoorbeeld de zone 
langs het Almelose Kanaal en in stadsparken. Daar is de ChristenUnie zuinig 
op. Onverwachte pareltjes ontstaan op tijdelijk braakliggende bedrijfsterrei-
nen zoals Hessenpoort en Voorsterpoort. De ChristenUnie vindt dat de ge-
meente een regierol heeft bij het beheer van deze tijdelijke natuur. Het gebruik 
van deze tijdelijke natuur als struinplekken door jongeren moedigen we aan.
Het advies van de lokale natuurbeschermers moet standaard worden gevraagd 
bij deze tijdelijke natuur, en ook bij nieuwbouwplannen. Zodat hun expertise 
tijdig wordt ingezet.

Groen in je eigen straat
Door een ‘keuriger’ onderhoud van de Zwolse woningen en bedrijfsgebouwen, 
verdwijnen vleermuizen en vogels die in gebouwen nestelen zoals de gierzwa-
luw, huismus en zwarte roodstaart. De ChristenUnie wil naar Rotterdams voor-
beeld de bouwverordening aanpassen zodat bij nieuwbouw en renovatie met 
kleine aanpassingen al rekening wordt gehouden met vogels en vleermuizen. 
Dit heeft ook een educatieve waarde.
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Verbeteren van energielabels van woningen
De toenemende uitgaven voor energie drukken zwaar op huishoudens, zeker 
op de lage inkomens in oude huizen. Ondanks hoge ambities en grote inzet, is 
het de afgelopen jaren niet gelukt de Zwolse CO2-uitstoot drastisch te vermin-
deren. Hier ligt zowel voor de gemeente als voor elke individuele burger een 
verantwoordelijkheid. De gemeente moet samen met woningcorporaties prio-
riteit blijven geven aan het verbeteren van de energielabels van de bestaande 
woningen, door deze beter te isoleren. We leren daarbij van voorbeelden als 
Stroomversnelling in Limburg, waar woningcorporaties met de bouwsector 
woonlasten drastisch verlagen door verduurzaming.

Duurzaam energieverbruik
De ChristenUnie vindt dat de gemeente fors moet blijven inzetten op duur-
zaam energieverbruik. Daarvoor moet het gebruik van hernieuwbare energie-
bronnen worden gestimuleerd. We denken met name aan zonne- en wind-
energie, als ook aan koude-warmte-opslag en dergelijke. Het bieden van een 
platform voor en het faciliteren van particuliere duurzaamheidsinitiatieven is 
daarbij essentieel.
De ChristenUnie wil bovendien dat de gemeente investeert in snellaadpunten 
voor elektrische auto’s, in elk geval bij de grote parkeergarages.

Tijdelijk gebruik van leegstaande panden of braakliggende gronden
De ChristenUnie heeft dikwijls aandacht gevraagd voor de leegstand van kan-
toren, winkels en bedrijfsterreinen. We willen hergebruik van lege panden en 
terreinen bevorderen en willen daarvoor zo nodig bestemmingsplannen aan-
passen. Zo kunnen kantoren gebruikt worden voor (studenten)huisvesting. 
Leegstaande panden voor initiatieven als weggeefwinkels en repaircafés.  Kale 
terreinen kunnen tijdelijk benut worden voor kleinschalige stedelijke land-
bouw (in samenwerking met bijvoorbeeld onderwijsinstelling De Groene Wel-
le en afnemers als de Stadsbakker en Hettinga Bier). 

Bewust consumeren
In toenemende mate scheiden Zwollenaren hun afval en bieden zij het als 
bruikbare grondstoffen aan. De ChristenUnie ondersteunt dit beleid en ziet te-
gelijkertijd dat gedrag pas verandert als de gevolgen zichtbaar en financiële 
prikkels aanwezig zijn. Daarom moeten inwoners die afval scheiden dit gaan 
terugzien in een lagere afvalstoffenheffing.
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Verkleinen afstand producent-consument 
In ons stadse leven hebben we vaak nauwelijks contact met de producenten 
van de goederen die wij consumeren. Wij zien dus niet in welke omstandighe-
den en met welke gevolgen onze producten zijn geproduceerd. Daardoor voe-
len we er ook nauwelijks verantwoordelijkheid over. De ChristenUnie vindt het 
belangrijk dat we de afstand tussen producent en consument verkleinen. Dat 
komt de herkenbaarheid ten goede en bovendien worden de transportkosten 
en CO2-uitstoot verminderd. 

Van hebben naar delen
De ChristenUnie ziet hoopvol een vorm van economie ontstaan gebaseerd op 
het delen van goederen, gezamenlijke en lokale productie, handel in tweede-
hands producten en hergebruik van grondstoffen. De gemeente heeft hierop 
geen grote invloed, maar mag zeker niet belemmerend werken. De gemeente 
stimuleert het delen van auto’s wat ook leidt tot verminderde parkeerdruk.
De gemeente heeft een predicaat Millenniumgemeente. De ChristenUnie vindt 
dat de gemeente hieraan nog meer invulling kan geven. De lopende projecten 
in Zuid-Afrika waar de gemeente kennis uitwisselt op het gebied van water en 
sanitatie blijven wij steunen.
In de komende raadsperiode willen we de titel Fairtrade-gemeente verdienen.
 



Jong en in 
ontwikkeling

Het is niet zinvol om je 
alleen te richten op de dingen 

van de dag en je niet bezig 
te houden met de dingen die 

komen.

Thomas à Kempis
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Zwolle Onderwijsstad
Als leerling, jongere en student kun je in Zwolle goed terecht. Er is een groot on-
derwijsaanbod van peuterspeelzaal via basisschool en middelbare school naar 
mbo en hbo. Een rijke keuze uit identiteiten, gereformeerd, protestants-chris-
telijk, katholiek en openbaar. Keuzevrijheid voor ouders en kinderen is en blijft 
belangrijk. De ChristenUnie is trots op het brede onderwijsaanbod in de stad. 
Door meer aandacht voor samenwerking kunnen scholen onderling meer aan 
elkaar hebben. Denk aan: doorlopende leerlijnen, het studierichtingenaanbod, 
huisvesting, overname van personeel. Ook het bedrijfsleven willen we daar-
in beter betrekken, zodat opleidingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt en 
(maatschappelijke) stages gemakkelijk te organiseren zijn. 

Een dynamische studentenstad
Zwolle is een studentenstad, met een ruim aanbod aan opleidingen. Toch we-
ten we maar relatief weinig studenten aan ons te binden. De levendigheid, de 
dynamiek en de ontwikkeling die jongeren met zich meebrengen, vinden we 
belangrijk voor de stad. Daarom wil de ChristenUnie jongeren meer plek ge-
ven in de stad. Meer vormen van vrijetijdsbesteding, aantrekkelijke studenten-
huisvesting én een logische ontmoetingsplek in de binnenstad zijn daarbij van 
belang. De bibliotheek – in combinatie met andere culturele functies – kan zo’n 
logische ontmoetingsplek zijn in de binnenstad. Door deze studiefaciliteiten 
ook buiten schooltijden aan te bieden, verlevendigt de stad en bindt de stad 
haar studenten meer aan zich. 

Nieuwe scholen en schoolgebouwen
Nieuwe scholen worden voor ten minste 40 jaar gebouwd. Het is moeilijk om 
leerlingenaantallen over zo’n lange tijd te prognosticeren. Vaak zijn scholen 
in een nieuwbouwwijk al snel te klein. Of dat na 30 jaar nog steeds zo is, is 
lastig in te schatten. De ChristenUnie is daarom voorstander van flexibel bou-
wen, eventueel in combinatie met permanente bouw. Gebouwen kunnen dan 
meegroeien met de school, maar ook mee krimpen. 
We willen zorgvuldig kijken naar huisvestingskosten van scholen. De vigeren-
de normen (Londo-normen) zijn afkomstig uit de jaren 80 toen het basison-
derwijs werd ingevoerd. Intussen is er veel veranderd in het onderwijs en dus 
ook in de huisvestingsbehoefte. Verruiming van deze normen is nodig om de 
actuele huisvestingskosten te kunnen dekken.  
De tijdelijke huisvesting van de Aquamarijn aan de Turfmarkt (tot 2020) vraagt 
om een permanente oplossing voor deze school in de komende raadsperiode.
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Passend onderwijs met maatwerk voor elk kind
Per 1 januari 2014 geldt de wet Passend Onderwijs. Scholen werken in samen-
werkingsverbanden nauw met elkaar samen om elke leerling een passend on-
derwijsaanbod te kunnen bieden. De ChristenUnie vraagt daarbij ook nadruk-
kelijk aandacht voor leerlingen die hoog- dan wel meerbegaafd zijn. Het delen 
van kennis en ervaring op dit gebied stimuleert de kwaliteit van het onderwijs 
aan deze leerlingen. Ook blijft de ChristenUnie aandacht houden voor de iden-
titeit van scholen. Dit is een onderwerp dat door de invoering van het passend 
onderwijs en de verschuiving van speciaal naar regulier onderwijs gemakkelijk 
op de achtergrond dreigt te raken.

Specifieke aandacht voor schoolverlaters
De gemeente dient een belangrijke rol te vervullen in het begeleiden van jonge-
ren die zonder startkwalificatie van school komen. We laten hen niet los, maar 
blijven investeren in een toekomstperspectief voor deze jongeren. Dit kan in 
nauwe samenwerking met de mbo-scholen die straks opleidingen aanbieden 
voor deze doelgroep, de zogenaamde Entree-opleidingen. Deze bereiden voor 
op een vervolgstudie op het mbo of leiden toe naar de arbeidsmarkt.

Signalen zorgvuldig opvangen 
De ChristenUnie is van mening dat de signalerende functie van scholen rond-
om zorg beter benut kan worden door ze een samenwerkende rol te geven met 
de nieuwe jeugdzorg. Dit kan bijvoorbeeld door het versterken van het ZAT 
(=ZorgAdviesTeam) op de scholen door een nauwere samenwerking tussen 
scholen en jeugdzorg. De (basis)school kan daarvoor terecht bij een vaste con-
tactpersoon als schakel tussen onderwijs en jeugdzorg. Ook voor sportclubs is 
een dergelijke constructie denkbaar. 

Integraal en nabij
De ChristenUnie vindt dat het onderwijs, de zorg, opvang en overige voorzie-
ningen integraal en nabij de leerling moeten worden georganiseerd. Daarbij 
moet de ontwikkelingsvraag (onderwijs- en zorgvraag) van leerlingen centraal 
staan. Hierdoor hebben leerlingen en hun ouders te maken met één functiona-
ris. Zo organiseren we efficiëntie en effectiviteit. 

Doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor de ChristenUnie is de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) vanzelfsprekend. We willen dat ouders vanaf het moment van 
zwangerschap al een goede voorlichting kunnen krijgen. We menen dat veel 
problematiek kan worden voorkomen als kinderen kunnen opgroeien in ge-
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zonde, evenwichtige gezinnen. Daarom vinden we opvoedingsondersteuning 
van groot belang. Het CJG moet een plek zijn waar je als ouders op kunt terug-
vallen.

Nieuwe jeugdzorg
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Er liggen goe-
de kansen om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren, met name bij het 
bieden van maatwerk (één gezin, één plan, één hulpverlener). Maar er zijn ook 
zorgen. De transitie gaat namelijk gepaard met forse bezuinigingen van het 
Rijk. Een grote verantwoordelijkheid, die vraagt om een zorgvuldige invulling.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders zo veel mogelijk regie houden. 
Daarom wordt met behulp van het sociale netwerk eerst een plan van aanpak 
opgesteld, waarbij de eigen kracht van het gezin wordt versterkt. Zo kan de 
zorg dichter bij het kind en in betere samenhang met zijn of haar omgeving 
worden geregeld. Uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden voorko-
men. 
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