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Corona	in	Zwolle	
 
Toen het Rijk op 12 maart de Lock down afkondigde over ons land, bevonden we ons in een 
acute situatie door de toen nog ongeremde uitbraak van het Covid-19-virus. Het risico was 
groot dat de gezondheidszorg zodanig overbelast zou raken dat niet aan alle patiënten de 
noodzakelijke hulp zou kunnen worden geboden. De intelligente Lock down was een 
ongekend ingrijpende korte termijn-maatregel van de overheid met als doel ‘flatten the 
curve’. En dat lukte. Sterker nog, niet alleen de piek op de gezondheidszorg werd afgetopt, 
maar ook is de uitbraak van het virus nu grotendeels ingedamd. Afgelopen week noteerde 
het RIVM voor het eerst in drie maanden een dag dat er niemand met het coronavirus is 
overleden. Het aantal nieuwe positief geteste mensen schommelt al wekenlang rond of 
onder de 100 (wat overigens niet betekent dat deze mensen ook allemaal ziek zijn). En het 
aantal ziekenhuisopnames was in de afgelopen maand dagelijks met de vingers van één of 
twee handen te tellen. Gelukkig, want wat laat dit virus verschrikkelijke en verdrietige 
sporen achter in individuele mensenlevens en in de samenleving als geheel. We leven 
oprecht mee met alle mensen die een naaste moeten missen én met hen die dagelijks nog 
kampen met de fysieke gevolgen van het virus. 
 

 
 
Als ChristenUniefractie zijn we onder de indruk van de saamhorigheid in met name die 
eerste weken. Wat kwam er veel creativiteit los bij ontzettend veel Zwollenaren en wat werd 
er veel naar elkaar omgezien. We maken een diepe buiging voor mantelzorgers, die zoveel 
hebben moeten opvangen. Voor studenten die boodschappen en maaltijden gingen 
langsbrengen bij oudere mensen in quarantaine. Een scholengemeenschap die notebooks 
ter beschikking stelde aan statushouders gezinnen voor thuisonderwijs. Jongerenwerkers die 
de soms ingewikkelde boodschap van het RIVM via de eigen social media kanalen door 
vertaalden aan jongeren. Vrijwilligers die Stay-at-Home-tassen gingen vullen en 
rondbrengen. Bekende Zwollenaren die mensen een hart onder de riem staken. Zwolse 



 
 
muzikanten die (nog steeds!) elk weekend bij de verzorgingshuizen langsgaan om wat 
vrolijkheid te brengen. Zoveel Zwollenaren die bij lokale ondernemers hun inkopen zijn gaan 
doen. En zo kunnen we nog een heel aantal voorbeelden noemen.  
 
Wat hebben we in Zwolle een sterke samenleving! En wat mogen we daar blij mee zijn! Dat 
geeft veel vertrouwen: samen kunnen wij heel wat stormen doorstaan. 
 

Terugblik	op	Zwolse	noodmaatregelen	
Door de noodverordening moest de gemeenteraad een stap opzijzetten en kwam de 
beslissingsbevoegdheid bij de burgemeester te liggen. Dat is een ingrijpende maatregel in 
een democratie. Wat de ChristenUnie betreft moet zo’n noodmaatregel zo kort mogelijk 
duren, om zo snel mogelijk weer alle grondrechten te kunnen waarborgen. Wij dringen via 
onze partijkanalen aan op opheffing van de noodverordeningen (en overigens ook op 
verbetering van de nieuwe Covid-19-wet) en wij vragen onze burgemeester om datzelfde te 
doen in het nationaal 
veiligheidsberaad.  

Ondertussen zijn we tevreden over de 
manier waarop onze burgemeester 
met deze situatie is omgegaan. Het is 
goed dat hij vandaag de ruimte neemt 
om publiek verantwoording af te 
leggen. In de afgelopen maanden is 
het presidium voortdurend op de 
hoogte gehouden van de laatste 
stand van zaken. En onze zorgen 
deelde hij in het regionaal en 
nationaal veiligheidsoverleg. 
Complimenten voor zijn optreden op 
al deze niveaus, in al deze nieuwe 
rollen in zijn eerste jaar als onze 
burgemeester!  

Ook willen we het college complimenteren met de manier waarop adequaat is ingespeeld op 
zorgen in onze Zwolse samenleving. We denken aan het snel zekerheid geven aan 
zorginstellingen zodat hun continuïteit verzekerd werd, het snel uitvoeren en uitbreiden van 
de steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen en aan de recente extra impuls 
voor onze Zwolse kunst en cultuurinstellingen. In het bijzonder willen we de aanpak 
benoemen voor jongeren in de knel. Voor hen gaf het thuisonderwijs extra spanning en 



 
 
soms zelfs onveiligheid. Meteen in de eerste weken regelde ons college extra opvang en 
onderwijs op school voor deze kinderen en jongeren. Daarmee heeft de gemeente echt veel 
betekend voor veel huishoudens!  

We hebben een aantal aanbevelingen, voor mogelijke toekomstige situaties: 

(i) Het feit dat de sociaal wijkteams dichtgingen heeft ons vanaf het begin verbaast. 
Weliswaar was het SWT telefonisch en digitaal te bereiken. Maar we weten 
allemaal hoe groot die drempel is als je in de knel zit en vaak de taal nauwelijks 
machtig bent. Wij zien de SWT’s als een essentiële basis voor de 
zorginfrastructuur in onze stad en we zouden willen dat zij, net als huisartsen, 
ook in een crisis goed toegankelijk zijn. We horen graag hoe het college hier zelf 
op reflecteert. We denken dat er nu veel zorgvragen zijn blijven liggen en houden 
rekening met een hekgolf van zorgvragen, waarover we het college vragen om 
samen met zorginstellingen scenario’s te ontwikkelen. 

(ii) Onze inwoners zijn veelal weldenkende, mondige mensen. Zij hebben behoefte 
aan achtergrondinformatie en er zijn kritische vragen (bijv over de 
wetenschappelijke onderbouwing van de 1,5 meter-maatregel) en soms zijn er 
zelfs betere ideeën. In de afgelopen maanden was er eigenlijk geen plek waar dit 
kon worden geadresseerd. Wat de ChristenUnie betreft denken we erover na hoe 
we de kritische meedenk- en tegenkracht uit de samenleving beter gaan 
benutten in crisissituaties. 

(iii) Door medewerkers in de thuiszorg, huishoudelijke hulp en ook door 
mantelzorgers is veel onbeschermd gewerkt met zieke mensen, omdat er een 
flagrant tekort aan beschermingsmiddelen was. De ChristenUnie heeft daar grote 
zorgen over. We vragen het college om met werkgevers in de zorg te evalueren 
wat er nodig is om voorzieningen in de basiszorg minder karig in te richten.  

Tijdelijk	abnormaal	in	
plaats	van	nieuw	
normaal	
Waar onze premier spreekt van 
een ‘nieuw normaal’ spreekt de 
ChristenUnie liever over een 
‘tijdelijk abnormaal’, dat zo kort 
mogelijk moet duren. In dat 
tijdelijk abnormaal doen we wat 
we kunnen om de risico’s van het 
coronavirus te beperken en willen 



 
 
we tegelijkertijd de menselijke waardigheid meewegen in de maatregelen. Wat ons betreft 
betekent dit dat we zoveel mogelijk kijken naar wat wél kan. We hebben daarom gepleit 
voor een corona zomervakantieplan voor al die gezinnen die de komende zomerweken veel 
tijd in Zwolle doorbrengen omdat ze niet of korter op vakantie gaan. En we zijn blij met de 
vele positieve en creatieve activiteiten die nu worden opgezet! We denken bijvoorbeeld aan 
Zero Freerunnen dat in Stadshagen, het Weezenlandenpark en bij de Wythmenerplas de 
komende zomer voor jongeren uitdagende activiteiten aanbiedt. En aan muziekschool 
Grandesco dat jongeren aanbiedt om juist van ’t zomer een (nieuw) muziekinstrument uit te 
proberen. Geweldig, we hopen dat de Corona zomervakantie-activiteitenkalender volop 
gevuld raakt! 

 

Foto: Trio Concordia 

Kerken en geloofsgemeenschappen moeten nog lang voort in dit tijdelijk abnormaal van 1,5 
meter social distance. Deze gemeenschappen hebben een belangrijke sociale functie in het 
omzien naar elkaar en het voorkomen van eenzaamheid. We pleiten er daarom voor dat de 
gemeente met hen meedenkt in mogelijkheden, bijv. met samenkomsten in de buitenlucht. 

Naar	een	beter	normaal	
Vanuit dit ‘tijdelijk abnormaal’ werkt de ChristenUnie graag aan langere termijn-maatregelen 
die ons veerkrachtig en vitaal brengen in een ‘beter normaal’. Een beter normaal waarin we 
weer de nabijheid, geborgenheid, warmte en gezelligheid van elkaar kunnen ervaren. 



 
 
Waarin alle mensen in verzorgingshuizen weer naar buiten kunnen en zich weer volop 
onderdeel van de samenleving weten.  

In dat betere normaal werken we optimaal aan kansen voor werklozen. Er is nu een hele 
groep mensen die ongewild zonder werk is komen te zitten en de werkloosheid zal 
waarschijnlijk nog aanzienlijk toenemen. Dit betreft veelal mensen die normaal gesproken 
prima zelfredzaam zijn. De ChristenUnie wil dat we hen ondersteunen bij het arbeidsfit 
blijven en snel hun oude beroep kunnen oppakken of zich omscholen naar nieuw werk.  

Een bijzondere doelgroep vormen de jongeren die nu geen stages kunnen lopen ter 
afronding van hun beroepsopleiding. Met name in de bouw- en technieksector wordt dit een 
probleem. Is het college bereid om hier samen met het onderwijs en werkgevers specifieke 
aandacht aan te besteden?   

Over het onderwijs gesproken: in de afgelopen maanden is zichtbaar geworden welke 
belangrijke functie het funderend onderwijs inneemt in het leven van onze kinderen en 
jongeren. Er zijn veel nieuwe ervaringen opgedaan met online onderwijs. Sommige 
leerlingen voeren daar juist wel bij. Anderen misten nadrukkelijk de sociale interactie. We 
willen graag dat het college samen met de onderwijsinstellingen de lessen van de afgelopen 
periode ophaalt en vertaalt naar een robuuster en crisis-bestendig onderwijs.  

In de kunst en cultuursector vindt een kaalslag plaats. We moeten er rekening mee houden 
dat – ondanks de steunmaatregelen – een substantieel deel van het aanbod de crisis niet 
kan overleven. Daarom roepen we het college op om samen met de sector te werken aan 
een strategische visie waarin we een heldere koers bepalen voor de toekomst! 



 
 

 

De waardering voor de natuur om ons heen neemt toe nu mensen meer op hun directe 
omgeving zijn aangewezen. Dat biedt nieuwe kansen om te investeren in natuur- en 
milieuontwikkeling. We willen dat we met vereende krachten werken aan het ontlasten van 
het milieu door reiskilometers te verminderen. Meer dan ooit is er een kans om 
streekproducten te promoten. 

Onze mobiliteit zal schoner moeten worden, denk aan de fiets. Als je nu met je fiets in de 
binnenstad komt, beland je ook daar in een ‘tijdelijk abnormaal’. Voor de komende zomer is 
zoveel mogelijk ruimte gecreëerd voor terrassen om horecazaken de kans te geven nog wat 
omzet te halen. Dat is een maatregel die we voor de komende zomer van harte 
ondersteunen. Maar we vragen het college om de ervaringen van deze zomer te evalueren 
in het najaar en dan met een gedegen plan te komen waarbij de belangen van álle 
gebruikers zijn meegewogen, dus de terrasbezoeker, de voetganger, de fietser, de 
gehandicapte, de ondernemer en de automobilist. In ons coalitieakkoord maakten we de 
afspraak om autovrije tijdszones te creëren om het dominant gebruik van voetgangers en 
fietsers en terrassen te bevorderen. We willen dat het college daar nu eindelijk echt werk 
van gaat maken.  



 
 
In het verlengde daarvan past ook ons voorstel om juist nu te investeren in vitale en gezonde 
blauwvingers. We presenteerden daarvoor 8 punten, waarmee we het college vragen om te 
werken aan een lokaal preventieakkoord, dat inwoners stimuleert om te investeren in je 
eigen vitaliteit en gezondheid. 

Afrondend	

In tijden van crisis kijken veel 
mensen naar de overheid. Meer 
dan ooit werd duidelijk dat het 
neo-liberale utiliteitsdenken 
incomplete antwoorden geeft op 
de complexiteit van 
vraagstukken in de 
gezondheidszorg, economie en 
samenleving.  

De kunst is en blijft om een 
goede balans te vinden tussen 
individuele vrijheden, omzien 
naar elkaar in de samenleving en 

een overheid die dat faciliteert en tegelijkertijd kwetsbaren beschermt. Zo bouwt de 
ChristenUnie graag samen veerkrachtig en vitaal aan een beter normaal.  

 


