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De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer 

aan en u als Zwollenaar mag bepalen welke partij 

uw stem krijgt. Waar kunt u op rekenen als u 

PvdA stemt? De PvdA staat altijd voor een sterk 

en sociaal Zwolle. Voor een schone en veilige 

stad. Een stad waar iedereen kan meedoen. 

Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en 

zullen we blijven doen. Maar we hebben meer 

nodig dan alleen uw stem. Om op een sociale en 

toekomstgerichte manier de economische crisis 

het hoofd te bieden moeten we samen werken, 

samen wonen en samen zorgen. Zo kunnen we 

samen het verschil maken. En investeren we 

samen in een duurzame toekomst. 

In uw wijk
De PvdA werkt wijkgericht. We gaan uw wijk in om te 

horen wat er speelt. Daarop stemmen we ons beleid af. 

Zo blijven we dichtbij en zorgen we voor concrete, zicht-

bare resultaten in onze stad. 

Met het oog op de toekomst
Alles wat we doen, doen we met het oog op de toekomst. 

We zijn zuinig op onze omgeving: op onze mensen en op 

ons klimaat. Daarom maken we ons sterk voor een duur-

zaam, toekomstgericht beleid. We zijn ervan overtuigd 

dat een toekomstgerichte aanpak zichzelf altijd terugver-

dient. Niet alleen in geld, maar vooral in de kwaliteit van 

onze samenleving. We hebben omschreven waar we voor 

staan en waar we voor gaan. Dit doen we in drie thema’s. 

Hieronder worden ze verder uitgewerkt. 

Met veel Zwollenaren gaat het goed. We leven 

in een mooie stad, in een rijk land en in een rijk 

deel van de wereld. Maar we sluiten onze ogen 

niet voor problemen. Er groeien nog steeds 

kinderen op in armoede. Er zijn steeds meer 

werkzoekenden en veel ondernemers zijn aan 

het overleven. Veel vertrouwde regelingen voor 

mensen met een arbeidsbeperking vallen weg. 

De PvdA gelooft dat Zwolle sterker uit deze 

crisis kan komen, maar dan moeten we wel nu 

investeren in de ontwikkeling van deze mensen. 

Onderwijs 
Zwolle is een echte onderwijsstad. Er is nu te weinig ver-

binding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Jonge-

ren moeten thuiskomen met diploma’s voor banen die er 

ook zijn. Het gaat dan met name om banen in de techniek 

en zorg. De PvdA ziet grote mogelijkheden in een inten-

sieve regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfs-

leven en overheid. Op sociaal, economisch én creatief 

gebied. Daarom stimuleren we samenwerkingsverbanden, 

kennisdeling en kruisbestuiving. Het doel? Nieuwe ideeën, 

nieuwe producten en werkgelegenheid. 

Een stageplaats is vaak de eerste stap naar een betaalde 

baan. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en 

minimaal 50 stageplaatsen reserveren voor scholieren, 

waarvan minimaal de helft voor MBO-scholieren. Aan 

gesubsidieerde en gecontracteerde organisaties stelt de 

gemeente een zelfde soort voorwaarde.

Plan voor werk
Onze stad, onze mensen, daarvoor én daarmee werken wij. 

Met iedereen. Met elkaar werken betekent dat je elkaar 
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tegenkomt. Of je nu met je hoofd of met je handen werkt, 

met veel of met weinig ervaring, snel of langzaam. We ver-

wachten inzet en betrokkenheid en hebben waardering en 

ontwikkeling te bieden. Iedereen kan wel iets en we moe-

ten kunnen terugvallen op elkaars kwaliteiten. Niet alleen 

betaalde arbeid waarderen wij, ook op andere manieren 

kun je waardevol zijn voor de mensen om je heen.

Het doel is zoveel mogelijk mensen aan een werkplek te 

helpen. Ons plan gaat ervan uit dat er genoeg werk is. Niet 

altijd (volledig) betaald werk, maar wel werk dat bijdraagt 

aan iemands ontwikkeling. Werkzoekenden kunnen elkaar 

verder helpen en door elkaars kwaliteiten te benutten 

investeren we in de kwaliteit van de stad. Tegelijkertijd 

geven we een impuls aan de werkgelegenheid. 

We sluiten een Regionaal Sociaal Akkoord. De gemeente 

zorgt samen met werkgevers, werknemers en maatschap-

pelijke organisaties voor reguliere en aangepaste werk-

plekken en voor werkervaringsplekken, waarbij ieders 

kwaliteiten op de best mogelijke manier worden ingezet. 

Een kunstenaar kan meehelpen met kunstprojecten op 

een middelbare school, een ICT’er kan worden ingezet 

om Wi-Fi aan te leggen in een clubhuis, een manager kan 

coach zijn voor jonge werklozen. We bezuinigen op de 

inzet van trajecten door dure en ineffectieve re-integratie-

bureaus en zorgen voor samenwerking tussen bestaande 

en effectievere lokale infrastructuur, zoals de Wezo, Vrij-

willigerscentrale, uitzendbureaus, ROC’s, etc. 

Jongeren
Dat jongeren die net van school komen op de bank komen 

te zitten is voor de PvdA onaanvaardbaar. Zij moeten 

hun opgedane kennis gebruiken en werkervaring opdoen 

of verder studeren. Voor jongeren die graag aan de slag 

willen, maar bij wie dat niet lukt, zoeken we klussen in het 

verlengde van hun opleiding. Beveiligers zonder baan kun-

nen bijvoorbeeld van Zwolse slotenmakers en de politie 

een korte training krijgen over het beveiligen van panden. 

Vervolgens kunnen ze persoonlijk advies geven aan de be-

woners van de wijken met veel inbraken. Veel vrijwilligers-

organisaties zitten te springen om mensen: om de website 

van de voetbalvereniging te vernieuwen, de speeltuin op 

te knappen of de boekhouding van het buurthuis op orde 

te brengen. We willen dat hbo-instellingen samen met 

ROC’s en de Vrijwilligerscentrale een ‘uitzendbureau’ op-

zetten waar jongeren, met behoud van uitkering, dit soort 

klussen doen. Uitgangspunt hierbij is om de jongeren zo 

snel mogelijk aan betaald werk te helpen.

Ouderen
Ouderen vinden vaak moeilijk een nieuwe baan. Soms 

zijn ze zelfs tot hun pensioen werkloos. Hun kennis en 

ervaring is van onschatbare waarde. Daarom zoekt de 

PvdA naar mogelijkheden om deze kennis en ervaring in 

te zetten. Geen heilloos verplicht solliciteren: maar je 

kennis en kunde inzetten, als leermeester, als specialist 

als betrokkene bij je stad. 

Bijstandsmoeders
Om bijstandsmoeders met jonge kinderen kansen te 

bieden op de arbeidsmarkt, stimuleren we hen werk te 

zoeken of een opleiding te volgen. We ondersteunen 

daarom constructies waarin moeders elkaar helpen met 

de opvang van hun kinderen, werkgevers betrekken we 

bij het creëren van deeltijd-doorgroeifuncties voor deze 

moeders.

Mensen met een arbeidsbeperking
Voor mensen met een arbeidsbeperking wil de PvdA struc-

turele oplossingen. We willen zoveel mogelijk aangepaste 

werkplekken binnen gewone organisaties en bedrijven. 

Met flexibele constructies van praktische- en inkomens-

ondersteuning en met eenvoudige regels maken we dit 

voor werkgevers toegankelijker. Met ondernemers die hun 

organisatie helemaal inrichten op het werken met men-

sen met een arbeidsbeperking (bijvoorbeeld een eetcafé, 

winkel of werkplaats) maakt de gemeente vaste afspraken 

zodat zij weten waarop ze kunnen rekenen.

De gemeentelijke organisatie moet door aanpassing van 

functieprofielen zelf minimaal 40 arbeidsplaatsen voor 

mensen met een beperking bieden. Aan gesubsidieerde 

organisaties en bij aanbestedingen worden overeen-

komstige eisen gesteld. Met al deze maatregelen vinden 

veel mensen toch een plek op de reguliere arbeidsmarkt. 

Mensen die dat niet lukt biedt de gemeente een beschutte 

arbeidsplek, dagbesteding of een combinatie van beide. 

Overigens geldt voor iedereen die werkt minimaal het mi-

nimumloon, natuurlijk ook voor mensen met een arbeids-

beperking.

Bestaanszekerheid
Naast het belang van werk en persoonlijke ontwikkeling 

zet de PvdA in op bestaanszekerheid. Juist in tijden van 

economische malaise is het belangrijk armoede en uitslui-

ting te blijven bestrijden. De bezuinigingen mogen niet 

terecht komen bij de mensen die al bijna niets hebben. 

Het is onacceptabel dat er kinderen opgroeien in armoe-

de. Voor inkomensondersteuning geldt: zo lang als nodig 

en zo kort als kan. Tegen fraude treden we hard op.

Schoonmakers in vaste dienst
De PvdA wil arbeidvoorwaarden voor mensen aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt verbeteren. We willen dat 

de gemeente het goede voorbeeld geeft en schoonmakers 

– een onmisbaar onderdeel van de organisatie - weer in 

vaste dienst neemt. Bedrijven die beveiligers en catering-

personeel aan de gemeente leveren moeten ook zorgen 

voor goede arbeidsvoorwaarden.

 

Aanval op armoede
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in voorzieningen 

voor mensen met een laag inkomen. Van kwijtschel-

ding van gemeentelijke heffingen tot een collectieve 

ziektekostenverzekering en van gratis zwemles tot een 

jeugdsportfonds en een jeugdcultuurfonds. Met schuld-

hulpverlening bied je mensen de kans opnieuw iets op te 

bouwen. Ook mensen die niet in staat zijn zelf de controle 

te houden over hun portemonnee bieden we de kans uit 

de schulden te komen en te blijven. Daarom slaan we de 

handen ineen met vrijwilligersorganisaties die in staat 

zijn mensen langdurig te begeleiden. Al deze maatregelen 

worden ingezet in combinatie met andere ondersteuning 

die mensen nodig hebben, bijvoorbeeld bij het vinden van 

werk, zorg of een woning. Daarmee zorgen we ervoor dat 

mensen zo kort mogelijk van de gemeente afhankelijk zijn 

en voorkomen we escalatie van problemen. Met woning-

bouwcorporaties en nutsbedrijven maken we stevige af-

spraken om problematische schulden en huisuitzettingen 

te voorkomen. Convenanten met deurwaarders moeten 

exorbitante incassokosten verhoeden.

Ondernemers
Zowel het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) als zzp’ers (zelf-

standigen zonder personeel) maken een belangrijk deel 

uit van de innovatie, verduurzaming en groei van de Zwol-

se economie en werkgelegenheid. Daarom wil de PvdA 

deze groep zelfstandige ondernemers extra steun bieden 

in deze economisch lastige tijden. Dat kan bijvoorbeeld 

door zzp’ers makkelijker in staat te stellen mee te dingen 

naar opdrachten van de gemeente. In andere steden zien 

we initiatieven als een broodfonds. Ook dat stimuleren 

we. Startende zzp’ers moet de gemeente in samenwerking 

met ervaren ondernemers ondersteunen om problemen 

te voorkomen. Steeds meer ondernemers kampen met 

oplopende schulden. De PvdA wil dat deze ondernemers in 

aanmerking komen voor kosteloze schuldhulpverlening, 

zonder dat dit verplicht tot stopzetting van het bedrijf. 
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Of het nu in Holtenbroek of Gerenlanden, Dieze 

West of Stadshagen is: we leven samen in onze 

wijk. Of het nu een zorgflat of villa, een rijtjeshuis 

of woonboot is: we wonen samen in Zwolle. 

Samen zijn we de stad.

Samen in de wijk
De PvdA blijft zich inzetten voor wijkgericht werken. Iede-

re wijk heeft een eigen karakter. Daarom krijgt elke wijk 

een andere aanpak. We geven veel ruimte aan het eigen 

initiatief van wijkbewoners, bijvoorbeeld bij het beheer 

van een wijkgebouw of het verzorgen en onderhouden 

van speeltuinen. In enkele wijken is de afgelopen jaren 

veel verbeterd, maar het werk nog niet af. We investeren 

extra in buurten die meer steun nodig hebben, zoals Hol-

tenbroek, Diezerpoort en Kamperpoort.

 

Je mag zijn wie je bent
We zouden hier liever geen alinea meer over hoeven 

schrijven. Toch is het nog niet voor iedereen even van-

zelfsprekend dat je in Zwolle mag zijn wie je bent. Man of 

vrouw, autochtoon of allochtoon, homo of transgender: 

voor de PvdA is iedereen in eerste instantie een Zwol-

lenaar. En iedere Zwollenaar heeft recht op een gelijke 

behandeling en gelijke kansen. 

Discriminatie tolereren we nergens: niet op school, niet in 

de buurt en niet op de werkvloer. De PvdA blijft prioriteit 

maken van homo-emancipatie en acceptatie in Zwolle. 

Onze inzet op scholen vullen we aan met het bespreek-

baar maken van dit onderwerp in de sportwereld.

Wonen 
In Zwolle is het goed wonen. Toch ligt een betaalbare wo-

ning voor lang niet iedereen binnen handbereik. De PvdA 

ziet kansen om de Zwolse woningmarkt weer een impuls 

te geven. Starters op de woningmarkt kampen vaak met 

lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning of met 

strenge hypotheekeisen voor een koopwoning. Om de 

doorstroming te bevorderen houden we de startersrege-

ling in stand voor de aankoop van bestaande woningen. 

Samenwerking met buurgemeenten en corporaties moet 

leiden tot meer toegang tot sociale woningen in de regio. 

Dit geldt ook voor bijzondere doelgroepen. Nu verblij-

ven mensen nodeloos en tegen hoge kosten veel te lang 

in de Herberg, bij het Leger des Heils of bij een andere 

maatschappelijke instelling. Meer ruimte op de regionale 

woningmarkt zorgt ook voor meer uitstroom uit de maat-

schappelijke opvang. 

Daarnaast vindt de PvdA dat er meer gebruik moet worden 

gemaakt van leegstaande gebouwen. Het kan niet zo zijn 

dat er mensen dakloos raken, terwijl er leegstand is. In 

leegstaande woningen en panden kunnen mensen wonen. 

Ontwikkelaars die panden onnodig lang laten leegstaan 

willen we een leegstandsboete opleggen. We signaleren 

ook steeds meer huisjesmelkers die woningen opkopen 

om ze vervolgens per kamer tegen een te hoge prijs te ver-

huren. We leggen beleid vast om hen uit de stad te weren.

Voor mensen die al een woning hebben, willen we de 

woonlasten betaalbaar houden. De PvdA wil stevige 

afspraken met woningbouwcorporaties over huurverho-

gingen. Ook moeten corporaties in staat blijven nieuwe 

woningen te bouwen in de stad. Energiekosten vormen 

een steeds groter deel van de woonlasten. De PvdA wil 

daarom investeren in de bewustwording van Zwollenaren 

om het energieverbruik –en daarmee de woonlasten- te 

beperken. Het duurzaam maken van woningen willen we 

stimuleren. Met corporaties maken we afspraken over 

verbetering van energielabels van bestaande woningen. 

Nieuwe woningen willen we alleen maar energiezuinig. 

Tot slot willen we dat er afspraken worden gemaakt voor 

een goede spreiding van sociale huurwoningen over de 

stad, zodat je kunt wonen in de wijk die bij je past. 

Natuurlijke woon- en werkomgeving
Groen in de buurt vindt de PvdA belangrijk. Door de crisis 

in de bouwsector liggen er grote bouwkavels voor langere 

tijd braak. In afwachting van de definitieve invulling wil 

de PvdA deze terreinen toegankelijk maken voor Zwolle-

naren met inspirerende initiatieven. Dit kunnen volks-

tuinen zijn, maar wellicht leven er ook andere ideeën om 

Zwolle leuker en aangenamer te maken. Ook kunnen er 

wat de PvdA betreft meer natuurspeeltuinen worden aan-

gelegd met veel groen, water en avontuur voor kinderen.

De PvdA wil waar mogelijk de biodiversiteit bevorderen. 

We denken daarbij aan het versterken van de leefmilieus 

en verbindingswegen van allerlei soorten, zoals amfibie-

en, kleine zoogdieren, insecten als bijen, vlinders en libel-

len, maar ook vissen. Zo creëren we tegelijkertijd meer 

natuur in Zwolle. De PvdA is trots op het mooie buitenge-

bied van Zwolle. Wij willen dat de natuurbeleving van de 

Zwollenaren gelijk blijft. Daarom mogen deze gebieden 

niet aangetast worden.

Zorgen voor elkaar
Soms gebeurt er iets in je leven waardoor je tijdelijk of 

(veel) langer zorg, ondersteuning of begeleiding nodig 

hebt van anderen. Afhankelijk zijn van anderen heeft een 

hele grote impact op je leven. We vinden dat je zo lang 

mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving moet kunnen 

blijven wonen. De PvdA vindt het belangrijk dat mensen 

die zorg nodig hebben hun waardigheid en zelfstandig-

heid kunnen behouden. Zorgverleners moeten daarom 

meer uitgaan van wat cliënten zelf nog kunnen

Woningen moeten op de veranderingen in een mensen-

leven zijn gebouwd. Daarom moet er bij alle nieuwbouw- 

en renovatieprojecten rekening worden gehouden met 

bijvoorbeeld lage drempels en brede toegangsdeuren. 

Dit voorkomt dure woningaanpassingen of gedwongen 

verhuizingen. Dit geldt niet alleen voor woningen: ook 

openbare gebouwen moeten toegankelijk zijn voor ieder-

een met een handicap.

Betere en goedkopere zorg op maat
De PvdA is van mening dat de zorg in Zwolle beter en 

goedkoper kan. Dit betekent wel dat de manier waarop 

de zorg nu is georganiseerd moet veranderen. Wij willen 

toe naar één hulpverlener voor één huishouden. Op dit 

2 Samen leven, wonen 
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moment kan het nog voorkomen dat iemand dagelijks 10 

verschillende zorgorganisaties over de vloer krijgt. We 

willen af van deze onpersoonlijke en opgejaagde minuten-

zorg (10 minuten voor het aantrekken van steunkousen 

en 7 voor het uittrekken ervan). Daarmee schaffen we 

meteen de ingewikkelde registratie en verantwoording af. 

Dat is tijdrovend en ook heel duur.

De oplopende kosten in de zorg vragen echter ook om een 

verandering van degene die zorg nodig heeft. Ouderen 

met een hoog pensioen zijn bijvoorbeeld zelf in staat een 

huishoudelijke hulp te bekostigen. Zo zorgen we dat het 

geld dat beschikbaar is, naar mensen gaat die het echt 

nodig hebben. Sociale wijkteams onderzoeken samen met 

mensen wat iemand zelf nog kan, al dan niet met hulp van 

anderen of hulpmiddelen. Niet iedereen heeft familie of 

vrienden in de buurt, maar als dit wel het geval is wordt 

er een beroep op gedaan. Het Persoonsgebonden Budget 

(PGB) moet altijd een optie blijven voor mensen die hun 

zorg zelf en goedkoper kunnen organiseren.  

Ook de jeugdzorg is vanaf 2015 een gemeentelijke verant-

woordelijkheid. De PvdA vindt dat kinderen en jongeren 

niet onnodig lang in dure instellingen moeten zitten. We 

zetten in op preventie en zo vroeg mogelijke ondersteu-

ning van het hele gezin om dure specialistische zorg te 

voorkomen. Als professionele hulp nodig is, moet die er 

ook zijn. Altijd.

Zwerfjongeren
Speciale aandacht hebben we voor de zwerfjongeren. 

Die zijn er in Zwolle steeds meer of in ieder geval meer in 

beeld. Inzet op tijdige ondersteuning van jongeren en hun 

ouders moet voorkomen dat jongeren op straat komen te 

staan of gaan zwerven van het ene naar het andere adres. 

Jongeren die in de problemen zijn gekomen verdienen 

intensieve begeleiding die zich richt op huisvesting, 

schuldhulpverlening, opleiding en een participatieplaats. 

Ook hier geldt: één plan en één hulpverlener. 

 

De PvdA staat voor een samenleving waarin we 

elkaar helpen en waarin we optimaal gebruik 

maken van elkaars talenten. Juist in financieel 

moeilijke tijden komt het aan op solidariteit en 

creativiteit en de zekerheid op een fatsoenlijk 

bestaan. Wezenlijke voorzieningen in de wijk 

blijven bestaan, maar zij die het kunnen moeten 

hier wel aan meebetalen.

De PvdA wil een overheid die meegaat met zijn 

tijd, anders durft te denken. Een overheid die 

samen met inwoners, bedrijven en organisaties 

oplossingen durft te zoeken die passen bij 

nieuwe vraagstukken in de samenleving. Daarom 

investeren we in creativiteit, in jongeren, in 

meedoen, in kwaliteit en duurzaamheid.

Ruimte voor initiatieven en ideeën
Zwolle is een stad van initiatieven, meedenkers en doe-

ners. Denk maar aan de vele actieve vrijwilligers en aan 

mooie evenementen als het Stadsfestival, de CityBattle, 

Fusion of Dance of de halve Marathon van Zwolle. 

Overal komen ondernemende mensen samen om tot nieu-

we – voor de stad aantrekkelijke – initiatieven te komen. 

De gemeente moet dit niet alleen stimuleren, maar ook 

één van de spelers worden. ‘Samen maken we de Stad’ en 

‘Iedereen doet mee’ moet tot alle haarvaten van Zwolle 

doordringen. 

Investeren in onderwijs, cultuur en sport 
Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel 

thuis als op school. Daar staat de PvdA voor. Wij vinden 

dan ook dat de gemeente medeverantwoordelijk is voor 

goed onderwijs. Zwolle voert een lokaal onderwijsbeleid, 

waarbij kwaliteit en een fijne leer- en leefomgeving cen-

3 Investeren in de toekomst
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traal staan. De PvdA steunt het doel van passend onder-

wijs, namelijk om zoveel mogelijk kinderen in het gewone 

onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor sommi-

ge kinderen zal speciaal onderwijs nodig blijven. 

Niet ieder kind kan op voetbal of hockey. Niet ieder kind 

komt vanzelfsprekend in aanraking met muziek of kunst. 

De PvdA investeert daarom in cultuureducatie op scho-

len en blijft zich inzetten voor buurtsportcoaches in de 

wijken. De PvdA behoudt het jongerenbudget. Het laat 

zien dat jongeren geweldige initiatieven bedenken en uit-

voeren. Dat is ook waar wij voor staan: beleid maken voor 

jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf. 

Het centrum, onze binnenstad 
Zwolle heeft een prachtige historische binnenstad. Maar 

de binnenstad staat ook onder druk. Op sommige plekken 

ontsieren leegstaande panden het beeld. De komende vier 

jaar wil de PvdA opnieuw hoog inzetten op de kwaliteit en 

de ontwikkeling van de binnenstad. Leegstand kunnen we 

niet helemaal voorkomen maar we vragen van pandeige-

naren, beleggers en ondernemers wel betrokkenheid bij 

het vinden van oplossingen en inzet voor de binnenstad. 

Met nieuwe ondernemers en winkelketens maken we 

concrete afspraken over hun bijdrage aan de binnenstad. 

De PvdA wil blijvend investeren in de beeldkwaliteit, de 

openbare ruimte en de levendigheid van de binnenstad: in 

overleg en samen met ondernemers, bewoners en initia-

tiefnemers. 

De winkels in de binnenstad zijn nu op een beperkt aantal 

zondagen per jaar open. En een beperkt aantal supermark-

ten in de wijken is elke zondag open. De PvdA verwacht 

dat zowel inwoners van Zwolle als ondernemers graag 

gebruik maken van een ruimere zondagsopenstelling voor 

winkels. Dat bekijken we en als blijkt dat die behoefte er 

is, dan wil de PvdA de zondagsopenstelling in de binnen-

stad verruimen en de openstelling van supermarkten op 

zondag voor de hele stad regelen. 

Duurzame stad  
De PvdA wil dat de economie van Nederland in 2050 voor 

100% duurzaam is. In Zwolle willen wij het goede voor-

beeld geven. Zo ziet de PvdA grote mogelijkheden om een 

verdergaande energiebesparing te bereiken, in combina-

tie met duurzaam opgewekte energie. Wij willen een loka-

le ‘Greendeal’ opzetten, waarin alle partijen –overheden, 

bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, particulieren 

- hun afspraken vastleggen over de verduurzaming van 

Zwolle. Daarmee geven we meteen een sterke impuls aan 

de werkgelegenheid en woningbouw.

Wat de PvdA betreft geeft de gemeente het goede voor-

beeld. Dat betekent dat zij duurzaam en diervriendelijk 

inkoopt, groene energie gebruikt en duurzaamheidmaat-

regelen toepast in onze gebouwen.

Bereikbare stad
Zwolle dankt zijn sterke positie en toekomstige ontwik-

keling aan de uitstekende ligging van de stad. Goede 

verbindingen in, om en naar de stad zijn daarbij essenti-

eel. Alleen een slimme combinatie van fiets, bus, trein en 

auto kan daarvoor zorgen. De laatste jaren is daarin al 

fors geïnvesteerd bijvoorbeeld in fietspaden, de Ceintuur-

baan, de Pannekoekendijk en de Hanzelijn. De Spoorzone 

is voor Zwolle van zeer groot belang: als knoop voor het 

openbaar vervoer vormt Zwolle het centraal station voor 

Noordoost Nederland. De sterke groei van het aantal rei-

zigers en de kansen voor nieuwe werkgelegenheid in dit 

gebied maakt de Spoorzone tot een van de belangrijkste 

economische ontwikkelingszones van de stad. Met het al 

gereserveerde budget zetten we in op voldoende fietsen-

stallingen, goede parkeergelegenheid, een verbinding 

tussen Zwolle Zuid en de Binnenstad en de verplaatsing 

van het busstation naar de Zuidzijde.

Eerder heeft de PvdA zich uitgesproken voor het behoud 

van de spoorverbinding met Kampen. Wij blijven ons hier-

voor inzetten. Ondanks de komst van de Hanzelijn blijft 

het gebruik van de lijn hoog. Met de aanleg van nieuwe 

tussenstations draagt de Hanzelijn in de toekomst bij aan 

de bereikbaarheid en infrastructuur van onze stad.  

Duurzaam verkeer
Het gaat goed met de fietsstad Zwolle en het kan beter. 

Betere en snellere fietsverbindingen dragen bij aan de 

verduurzaming van het verkeer. Een andere ontwikkeling 

betreft die van het elektrisch vervoer. Door gebruik te 

maken van duurzame stroom voor oplaadpalen dringen 

we het gebruik van fossiele brandstoffen terug. De PvdA 

wil het gebruik van elektrische auto’s sterk stimuleren, 

bijvoorbeeld door veel meer oplaadpalen te realiseren.

Sociaal en solide financieel beleid
De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare over-

heidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons eigen 

geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipli-

ne, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf 

beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend 

met betrekking tot het aangaan van risico’s. Op financieel 

gebied kiezen wij ook voor ‘sterk en sociaal’. 

De nieuwe taken die de gemeente van het rijk krijgt 

moeten we zoveel mogelijk binnen het budget dat we 

daarvoor krijgen uit voeren. Echter, de gemeente heeft in 

de afgelopen periode 5 miljoen euro (structureel) ge-

spaard om negatieve effecten binnen het sociaal domein 

op te kunnen vangen. Dit geld zetten we in vanuit onze 

principes van een samenleving waar voor iedereen plaats 

is, waar iedereen mee doet en ‘de sterkste schouders de 

zwaarste lasten dragen’.

We willen de door het rijk opgelegde bezuinigingen beha-

len door scherpere keuzes te maken en door een andere 

manier van werken. Zorg en ondersteuning organiseren 

we dicht bij mensen en zoveel mogelijk met behulp van 

één hulpverlener per huishouden (i.p.v. de vele verschil-

lende organisaties waar mensen nu moeten aankloppen). 

We investeren in preventieve ondersteuning en voorko-

men daarmee dure specialistische zorg. Als specialisti-

sche zorg nodig is blijft die natuurlijk beschikbaar voor 

mensen. 

We vragen inwoners van onze stad meer voor elkaar te 

zorgen en elkaar te helpen waar dat mogelijk is.     

We bezuinigen op dure en ineffectieve re-integratiebu-

reaus.

Zoveel mogelijk houden we rekening met draagkracht en 

consequenties voor het inkomen en de koopkracht van 

inwoners. Opstapelende negatieve effecten gaan we zo 

veel mogelijk tegen.

We zetten lastenverzwaringen (bijvoorbeeld het verhogen 

van de OZB, bovenop de inflatie) pas in als dit onontkoom-

baar is om het voorzieningenniveau in de stad op een 

verantwoord niveau te handhaven. 

We blijven ook investeren in de stad: maar we maken 

scherpe en duurzame keuzes. De kwaliteit van de stad 

staat voorop en met nieuwe ontwikkelingen zetten we 

in op het toevoegen van banen en het versterken van de 

regionale economie. 



Maak het verschil 

op 19 maart: stem PvdA!
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