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onder het grijze dak der duizend druppels 
 slenter ik 
 door steeds legere straten 
 alsof mijn stad zich opmaakt 
 voor weer de eenzaamheid van 
 doodse stilte die men slechts kent van 
 begrafenissen in oorlogstijd 
 
 onder mijn arm, draag ik 
 naast mijn ziel, ook de hoop mee 
 de hoop die mij helpt door dagen heen te komen en 
 dingen te doen die 
 hopeloos lijken 
 
 hoop is een woord van vele kleuren 
   
  

Jeroen Kraakman (stadsdichter Zwolle) 
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Hoop en vertrouwen 
Velen van ons keken vorige week mee met de presidentsverkiezingen in de VS. Joe Biden 
kreeg de meeste stemmen en sprak in zijn speech van afgelopen zondagnacht inspirerende 
woorden. Als hij vroeger bij zijn grootouder het tuinhek uitliep, dan riep zijn opa ‘keep the 
faith’ en zijn oma riep daarover heen ‘spread the faith’. Dat is precies wat we van leiders 
verwachten: hoop en vertrouwen verspreiden. In woorden én daden. 
 
Deze gemeentebegroting investeert in hoop en vertrouwen voor Zwollenaren. Midden in de 
mondiale coronacrisis is het Zwolse college van B&W in staat om een investeringsbegroting 
neer te leggen die de stad door deze zware periode heentrekt. Jarenlang behoedzaam en 
verantwoordelijk financieel beleid loont! Daar plukken we nu de vruchten van: in tijden van 
crisis blijven wij bouwen aan de kwaliteit van onze stad en de zorg voor onze inwoners.  
 
In deze bijdrage heeft de ChristenUnie aandacht voor wat er op de korte termijn nodig is om 
door de coronacrisis te komen. Daarnaast richten we ons oog naar wat de stad op langere 
termijn nodig heeft om de kwaliteit van Zwolle te versterken. 
 
 
DEEL 1. AANDACHT VOOR DE KORTE TERMIJN IN DE CORONACRISIS 
 
Hoop is een woord van vele kleuren 
Onze Zwolse stadsdichter, Jeroen Kraakman, dichtte voor het landelijke coronoa-
bezinningsmoment (6 oktober jl.) prachtige regels over hoop: hoop is een woord van vele 
kleuren. Daarin komt de enorme diversiteit van mensen tot uitdrukking. Mensen kunnen op 
zoveel verschillende manieren hoop brengen. Dat zit ‘em vaak in medemenselijkheid: een 
gebaar, een kaartje, een bezoekje, een moment van aandacht. Net als in de eerste 
coronagolf, zien we ook nu weer warme initiatieven van veel Zwollenaren.  
 
Vitaal, veerkrachtig en vol houdbaar 
De ChristenUnie wil dat de stad vitaal en veerkrachtig door deze crisis komt. Daarom 
presenteerden we van ’t voorjaar een preventieplan waarin we Zwollenaren zoveel mogelijk 
aanmoedigen om hun eigen vitaliteit en veerkracht op peil te brengen of houden. Hoe beter 
je in je vel zit, hoe fitter je bent, hoe beter je deze abnormale tijd kunt volhouden. Wat ons 
betreft is het begrip ‘vol houdbaar’ dan ook een belangrijk criterium. De overheid moet 
zorgen dat de maatregelen vol houdbaar zijn, door oog te hebben voor het hele welzijn van 
mens en samenleving.  
Zo vinden we het verstandig om een coronabudget van 2,5 miljoen beschikbaar te hebben. 
Daarmee kunnen we sectoren en instellingen ondersteunen als dat nodig is, om zo de  
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basisinfrastructuur in de stad in stand te houden. Wat de ChristenUnie betreft stellen we dit 
budget ook beschikbaar voor initiatieven van inwoners die erop gericht zijn elkaar te 
bemoedigen in de komende winterperiode. 
 
Jongeren in coronatijd 
Door de coronatijd zitten veel jongeren zonder perspectief. Met name jongeren vanaf 15 
jaar vallen in een gat. Hun studie staat op een laag pitje, colleges vallen uit, stages vallen 
weg, bijbaantjes in de horeca zijn er niet meer. Een jongerenwerker van Impacter vertelde: 
‘veel jongeren trekken zich terug in zichzelf, ze sluiten zich op in hun kamer, ze voelen zich 
niet nodig en hebben geen perspectief’. Dat is verschrikkelijk. Daar waar we in de eerste golf 
leerden dat we ouderen niet alleen moeten opsluiten in de verzorgingshuizen, daar wil de 
ChristenUnie nu oproepen om te investeren in onze jongeren. Laten we samen met henzelf 
kijken hoe zij onderdeel van de oplossing kunnen worden. We schrijven onze jongeren niet 
af, we hebben ze keihard nodig! Is het college bereid om met creativiteit, menskracht en 
budget te investeren in een plek, zowel digitaal als fysiek, waar jongeren terecht kunnen met 
ideeën en met hun zorgen. Jongeren die iets willen betekenen voor ouderen, jongeren die 
willen bijdragen aan klussen in onderhoud van de openbare ruimte en noem maar op. 
Investeren in hoop en vertrouwen in onze jongeren, is nooit een desinvestering. 
 
Ouderen in coronatijd 
Ook al is er nu gelukkig meer bezoek mogelijk bij ouderen dan van ’t voorjaar, toch is er nog 
veel eenzaamheid en verveling bij onze ouderen. Laten we ook voor hen alles uit de kast 
trekken om deze tijd vol te houden. Met veel creativiteit en een nieuwe (digitale) manier van 
werken is er veel mogelijk. We vragen het college om organisaties van ouderen en jongeren 
bij elkaar te brengen om samen tot een nieuw aanbod van digitale activiteiten met een digi-
buddy te komen voor onze Zwolse senioren. 
 
Buitengeluk met een goed wandelnetwerk 
Deze coronatijd laat ons de waarde van de natuur (her)ontdekken. Ontzettend veel 
Zwollenaren trekken er op uit voor een wandeling door de prachtige omgeving. Dan is het 
wel zo prettig als de bewegwijzering van ons wandelnetwerk op orde is. Dat is nu niet het 
geval. Er is veel achterstallig onderhoud, paaltjes met routepijltjes zijn verrot en liggen 
omver. We zien graag dat het college ervoor zorgt dat ons wandelnetwerk op heel korte 
termijn weer op orde komt.  
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DEEL 2. AANDACHT VOOR HET VERSTERKEN VAN DE KWALITEIT VAN ZWOLLE OP LANGERE TERMIJN 
 
Strategisch investeren 
Vanaf 2014 heeft de ChristenUnie zich ingezet voor een betere strategische positionering 
van onze stad. Zo vonden we dat het verhaal van Zwolle en de kracht van onze regio helder 
moest worden geformuleerd. Dat is gedaan door het vorige college en dat doet ook dit 
college. We zijn bezig een schaalsprong te maken. Dan is het logisch dat we nu ook een 
Strategisch Investeringsfonds instellen, te beginnen met de 6,7 miljoen uit deze begroting.  
In de komende tien jaren zullen er 10.000 nieuwe huizen worden gebouwd, 1000 per jaar. 
Van 130.000 inwoners groeien we door naar zo’n 150.000 inwoners. Inwoners die gaan 
winkelen in de stad, uit eten gaan bij onze horeca, gaan sporten bij onze sportclubs, een 
theatervoorstelling bekijken in onze schouwburg, een boek lenen in onze bibliotheek, een 
popconcert meemaken op onze evenementenlocatie. Hoe gaat die groei eruit zien? 
Daarover wil de ChristenUnie in de komende jaren voortdurend het gesprek met de stad 
voeren. Dat gesprek is nooit af, want de impact van de groei zal steeds concreter merkbaar 
worden. De bibliotheek heeft over 10 jaar andere wensen dan de huidige Stadkamer, om 
maar een voorbeeld te noemen. Daarom wil de ChristenUnie dat we strategisch investeren 
in dat wat de toekomst nodig heeft. Dat begint met visie en scenario’s ontwikkelen. En dat 
doen we in Zwolle vanuit gezamenlijkheid.  
 
Oog voor ruimtelijke kwaliteit 
In de komende jaren wordt er in de stad veel gebouwd. Aandacht voor de ruimtelijke 
kwaliteit is daarbij essentieel. Dat gebeurt nu enerzijds door een goede afdeling 
stedenbouw, anderzijds door de toets van de welstandcommissie. Bij grotere projecten 
vragen we soms om supervisie van bijvoorbeeld een rijksbouwmeester. Het lijkt ons zinvol 
om het overzicht en de continuïteit van de ruimtelijke kwaliteit in de komende jaren te 
beleggen bij een onafhankelijke stadsbouwmeester, die het geheel in de gaten houdt en de 
samenhang met energie, mobiliteit en andere bouwprojecten overziet.  
  
Sociale structuren in de wijken 
We zien dat de sociale structuren in de wijken veranderen. Naast de traditionele 
wijkverenigingen ontstaan nieuwe netwerken van mensen rondom een thema, bijvoorbeeld 
duurzame energie. De ChristenUnie heeft passie voor gemeenschappen waarin mensen van 
betekenis voor elkaar en voor hun omgeving zijn. We willen daarom graag dat de gemeente 
aansluit bij dat soort nieuwe netwerken. Zo willen we steeds meer inzetten op wijkgericht 
werken, waarbij we aansluiten bij dat wat er in de wijk leeft. Een mooi voorbeeld is hoe de 
zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening steeds meer 
omgevingsbewust in de wijk plaatsvindt. Ook zijn wij blij dat er nu geld wordt gereserveerd  
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voor de herinrichting van het Stinspark ‘van Voorst naar Verder’. Een voorbeeld waarin de 
gemeente aansluit op dat wat in de wijk zelf bedacht wordt.  
 
Binnenstad 
In de afgelopen jaren zagen we al een functieverschuiving in de binnenstad. Naast 
funshoppen werd de horeca steeds belangrijker. Afgelopen zomer is zoveel mogelijk ruimte 
gegeven aan terrassen, om toch nog iets van de seizoens-omzet te kunnen realiseren. 
Hierover willen we een goede evaluatie zien. Vooral omdat we het college eraan herinneren 
dat wij nog altijd een voorstel verwachten over het faciliteren van voetgangers en fietsers 
(als dominante gebruikers) van de openbare ruimte in de binnenstad.  
 
Voor fiets parkeren in de binnenstad reserveren we royaal in deze begroting. En terecht, 
want hoe het nu is, is het vooral in de kleinere zijstraatjes vaak een rommeltje. De vraag is 
echter wel of we dat met een dure inpandige fietsenstalling gaan verhelpen. De 
ChristenUnie wil graag dat er vanuit de psychologie van de fietser wordt gedacht in logische 
stallingsplekken voor langer en kort parkeren.  
 
Dat we de capaciteit voor het programma Binnenstad incidenteel verhogen, vinden wij 
akkoord, want de opgave is groot. Bijvoorbeeld op de locatie van de voormalige V&D. De 
ChristenUnie wil dat het college scenario’s uitwerkt voor deze locatie. Dan denken we aan 
wonen, voorzieningen, horeca of een combi daarvan. Wat zou het mooi zijn als dit 
deelgebied in de binnenstad voor een nieuwe verrassing kan zorgen. Bijvoorbeeld een 
restaurant met terras op hoogte, zodat elke Zwollenaar kan genieten van het prachtige 
uitzicht over ons bijzondere daken-landschap. 
 
Betekenis-economie 
Deze begroting vraagt om forse investeringen voor ons economisch perspectief en circulaire 
economie, in combinatie met sociaal ondernemerschap. Met symbolen als een vishuid-jurk 
en het boek De Donuteconomie bepleit de ChristenUnie al jaren een nieuwe economische 
visie. Een economie die niet langer gaat om groei en winstbejag, maar om betekenis van 
participeren, om de bloei van de samenleving en om het respecteren van onze natuur en het 
milieu. Zo’n visie op de Zwolse economie helpt bij het maken van richtinggevende keuzes.  
Wat ons betreft worden de begrippen Human Matters (maatschappelijke impact) en 
circulariteit daarin centrale begrippen bij de economische positionering van Zwolle. Er zou 
dit voorjaar een uitwerking komen voor circulaire economie, die zijn we graag z.s.m.  
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Vrijheid en verbinding 
Al 75 jaar genieten wij van een zwaarbevochten vrijheid. Vrijheid die wordt gewaarborgd 
door onze grondwettelijke rechtsstaat en die wij vormgeven in de democratie. Vrijheid om 
jezelf te zijn en je eigen opvattingen te hebben en te uiten. Juist Nederland heeft een rijke 
traditie van tolerantie, wederzijds respect en ruimte voor minderheden. We zien dat in de 
huidige crisistijd mensen elkaar gemakkelijk verliezen. Discussies polariseren snel en dan is 
het lastig om elkaar te vinden. Als stadsbestuur hebben wij een taak om ook op dit punt 
hoop en vertrouwen te verspreiden. Door dienstbaar te zijn aan álle Zwollenaren, niemand 
uitgezonderd, of we het nu met die ander eens zijn of niet. Democratie is niet de wet van de 
meerderheid, maar de bescherming van de minderheid! 
 
Afsluiting 
De coronacrisis maakt zichtbaar dat mensen elkaar keihard nodig. De Franse filosoof 
Emmanuel Levinas zegt dat we in het gelaat van de ander onszelf leren kennen. Het gezicht 
van de ander, dat is kwetsbaar. Durven wij te kijken? Nemen wij de tijd om de ander echt te 
zien? Mag de ander ons raken? Dat gezicht doet een beroep op ons, het nodigt ons uit tot 
aandacht en hulp. Met oog voor de ander komen wij door de crisis heen.  
Kortgeleden onthulde wethouder Anker het beeld van de barmhartige Samaritaan op zijn 
nieuwe plek. Zo blijft dit beeld ons eraan herinneren dat we barmhartig kunnen zijn. Een 
prachtig woord voor omzien naar elkaar. In woorden én daden hulp en ondersteuning 
bieden aan mensen die daaraan behoefte hebben. Met die inspiratie houden wij hoop en 
vertrouwen én verspreiden wij hoop en vertrouwen in Zwolle, in tijden van crisis en daarna.  
 
 
 
 
 
 


