Zwolle weer voor iedereen.
Onze keuzes voor een sociale en groene stad.
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Patty Wolthof

Voorwoord
lijsttrekker.

Ik hou van Zwolle. Ik vind het hier prachtig, ik hou van de mensen en de sfeer. Ik zie
hoe goed het gaat met de stad en met het merendeel van de Zwollenaren. Maar ik
maak me wel zorgen. Want we hebben ook hier te maken met een wooncrisis en de
gevolgen van klimaatverandering. Ook zijn corona en de problemen in de zorg nog
niet voorbij. Dit alles zorgt voor meer ongelijkheid tussen Zwollenaren.
We staan daarom nu voor belangrijke en soms moeilijke keuzes. Keuzes die het
huidige college van burgemeester en wethouders steeds vaker overlaat aan de markt,
projectontwikkelaars en ondernemers. Ik vraag me steeds vaker af van wie deze stad nu
eigenlijk is. De onmisbare beroepen die Zwolle draaiende houden - de zorgmedewerkers,
schoonmakers, vakkenvullers en onderwijzers - kunnen met hun salaris geen woning meer
vinden, maar de huisjesmelkers hebben vrij spel.
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Samen kunnen we ervoor zorgen dat in Zwolle sociale en groene keuzes gemaakt worden.
Voor ons allemaal en door ons allemaal. Zodat Zwolle weer voor en van iedereen wordt.
Zwolle is voor mij nog steeds die middelgrote stad met dat ons-kent-onsgevoel. Waar alles
dichtbij is en je snel in de natuur bent, ongeacht welke richting je opgaat. Toen ik in ZwolleZuid woonde, fietste ik vaak langs de IJssel. Vanuit de Pierik waar ik nu woon, loop ik met
mijn zoontjes zo naar de Nooterhof en fietsen we na schooltijd op een warme zomerdag
nog snel naar de Wijthmenerplas. En als ik op mijn racefiets stap ben ik zo in het prachtige
buitengebied.
Zwolle is voor mij ook de stad van liggend in het gras luisteren naar bandjes op het
bevrijdingsfestival, van concerten in Hedon of een confronterende voorstelling van de Joseph
Wresinski Cultuurstichting. De stad van verrast worden in De Fundatie of in CW12. De stad
waar jong en oud in het weekend op de fiets stapt om naar PEC te kijken. De stad van de vele
vrijwilligers en warme harten.
Maar die fijne stad staat onder druk. Doordat we meer huizen bouwen, is er ook meer
verkeer, meer steen en meer asfalt. Tegelijkertijd moeten we serieus rekening houden met
extra warme zomers en natte winters. En de groei van de stad zet ook druk op de natuur.
Waar maken we ruimte voor huizen? En hoe beschermen en versterken we tegelijkertijd onze
groene omgeving? Want we hebben groene ruimte nodig om te ontspannen, te sporten en te
spelen. Moeilijke keuzes, die de huidige coalitiepartijen te vaak uit de weg gaan.
Wij durven wél te kiezen. Voor meer en niet minder betaalbare huur- en koopwoningen. Voor
meer hulp bij het isoleren van je huis. Wij kiezen ervoor om Zwollenaren al vanaf het begin zo
goed mogelijk te betrekken bij veranderingen in hun wijk of stad. Ook kinderen en jongeren
kunnen en mogen meedenken. Wij kiezen voor veilige en groene straten. Voor eerlijk werk en
liefdevolle zorg, waarbij niet het beschikbare geld, maar de hulpvraag centraal staat.
Wij kiezen voor Zwolle als leesstad. De bieb is de huiskamer van de wijk, met een belangrijke
taak om laaggeletterdheid aan te pakken en te voorkomen. We kiezen voor cultuur, natuur- en
milieuonderwijs. Wij kiezen niet voor een boete op je afvalzak, maar voor veel meer hulp bij
afval scheiden.
We kiezen voor een stad waar je huis ook je thuis is, waar je je veilig voelt. Waar je jezelf kunt
zijn. Waar je samen kunt zijn met degene van wie je houdt. In dit verkiezingsprogramma lees
je over deze en nog veel meer keuzes voor die sociale en groene stad. En hoe we daarmee
samen Zwolle weer voor iedereen kunnen maken.
Patty Wolthof
Lijsttrekker PvdA Zwolle
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Zwolle weer voor iedereen.
Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, belangrijke verkiezingen. De vraag is:
waar willen we met onze stad naartoe? Is Zwolle een stad voor iedereen en van iedereen?
Of tel je alleen mee als je geld en macht hebt en bepaalt de 'markt' de richting?
Voor de Partij van de Arbeid zijn de keuzes helder: Zwolle is voor iedereen en van iedereen.
Dat betekent dat we kiezen voor goede en betaalbare woningen voor iedereen. We laten
niet de markt bepalen voor wie er wordt gebouwd. Voor starters, huurders, ouderen en
studenten is het nu moeilijk om nog een goede woning te vinden in Zwolle. Daarom moet
er meer voor deze groepen gebouwd worden en niet minder, zoals de markt nu wil en het
huidige college van burgemeester en wethouders nu doet.
Dat betekent ook dat we kiezen voor een snelle aanpak van de noodzakelijke
klimaatmaatregelen en niet wachten op wat anderen gaan doen. Bijvoorbeeld door het
versneld isoleren van woningen. Mensen die dat niet kunnen betalen willen we daarbij
helpen. We willen zonnepanelen plaatsen, maar ook windmolens. De opbrengsten van
die aanpassingen moeten we eerlijk verdelen. Niet alleen de investeerders, maar ook de
omwonenden laten profiteren, zij dragen immers ook lasten. En ook op dit terrein moeten
de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
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Dat betekent dat we kiezen voor werk voor iedereen. Goed werk, met goede
arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden. En werk dat je zekerheid geeft.
En degenen die niet zelfstandig werk kunnen vinden, helpen we daarbij. Ook door het
opzetten van basisbanen.
Dat betekent dat we kiezen voor zorg zonder drempels. Voor recht op zorg voor iedereen
die het nodig heeft. Dit vraagt om ruimte voor de uitvoerders om te doen wat nodig is.
Kijken naar wat de zorg nodig heeft. Sturen op inhoud en niet op budgetten.
Dat betekent dus ook meer overheid en minder markt.
En meer overheid betekent dat we ervoor kiezen het samen te doen. De gemeentelijke
overheid is van ons allen en voor ons allen. We betrekken inwoners bij nieuwe plannen
voor de stad.
De toekomst overkomt ons niet, de toekomst maken we zelf. Samen met elkaar bouwen
we een socialer en groener Zwolle. In dit programma lichten we onze keuzes verder toe.
Zijn onze keuzes ook de jouwe? Kies dan Partij van de Arbeid. Dan kunnen we na 16 maart
samen aan dat socialere en groenere Zwolle werken.
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Wonen is een basisrecht.
Er is een ongekende wooncrisis in Nederland, die ook in Zwolle duidelijk voelbaar is. De
verpleegkundige, de leraar, de politieagent: ze komen in Zwolle amper nog aan een woning.
Maar ook voor starters, ouderen, studenten en al diegenen die op een sociale huurwoning
zijn aangewezen, zijn er te weinig woningen.
De wachtlijst voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op. Het betekent helaas
ook dat de doorstroming vanuit begeleid wonen of vanuit de maatschappelijke opvang
stokt. En dat statushouders in asielzoekerscentra moeten blijven wonen, omdat er nergens
anders plek is.
Wonen is een recht en de PvdA wil goede, betaalbare woonruimte voor iedereen weer
mogelijk maken. Dat vraagt om het bouwen van meer woningen, maar ook om een
gemeente die in actie komt, met als doel de ongeleide woningmarkt weer terug te brengen
naar waar het écht om draait: volkshuisvesting. Dat vraagt om een gemeente met lef, die de
regie neemt en wil investeren.
Wij willen:
■ Meer bouwen voor starters, voor studenten, voor ouderen en voor statushouders.
■ In nieuwe woningbouwprojecten bouwen in een verdeling van 40 procent in het betaalbare
sociale deel (waarvan 30 procent sociale huur en 10 procent sociale koop),
20 procent in het middeldure lagere deel (lager dan een prijs van € 270.000), 20 procent in
het middeldure hogere deel (tussen € 270.000 en € 340.000) en 20 procent duur
(hoger dan € 340.000).
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■ H
 aast maken met de aanwijzing van de locatie voor een nieuwe woonwijk. De woningbouwcorporaties hebben aangegeven dat een nieuwe wijk noodzakelijk is om aan de vraag
te voldoen. Er is al veel voorwerk gedaan in het verleden, dus kan het ook snel en goed.
Vechtpoort lijkt ons de beste optie, het is een bereikbare locatie in een mooie omgeving met
goede mogelijkheden voor aansluiting op het openbaar vervoer.
■ Een plan voor het uitgeven van woningen op gemeentelijke grond (zoals bij de IJsselhallen)
via een betaalbaar erfpacht, zodat nieuwbouwwoningen betaalbaar blijven.
■ Een zelfbewoningsplicht invoeren voor alle bestaande en nieuwe koopwoningen in de categorie
goedkoop en middelduur. Particuliere beleggers hebben zich op deze categorie gestort en zij
jagen de prijzen omhoog. Een zelfbewoningsplicht verplicht een koper zelf in de woning te
gaan wonen. Dit kan gedurende een aantal jaren worden opgelegd.
■ De huurverhogingen in de vrije sector aan regels binden, vergelijkbaar met het puntensysteem
in de sociale huur. De gemeente moet voor wetgeving pleiten in Den Haag.
■ Een vergunningenstelsel voor verhuurders naar Gronings voorbeeld. Daarin worden eisen
gesteld aan de herkomst van financiële middelen, het onderhoud van de woonruimten
(ook isolatie), huurbescherming, de veiligheid van panden en het onderbouwen van de
afrekening van servicekosten. Dit vergunningenstelsel geldt voor alle typen huishoudens,
ook studenten en arbeidsmigranten.
■ Zo snel mogelijk een huisvestingsverordening invoeren. Hiermee kan bijvoorbeeld een
opkoopverbod voor speculatieve beleggers worden geregeld, doelgroepen worden aangewezen
en het vergunningenstelsel voor verhuurders kan hiermee worden gerealiseerd. Ook is het een
instrument waarmee de vrije sectorhuur georganiseerd kan worden. Minder macht voor de
huisjesmelkers, meer kans voor ‘gewone’ huizenkopers.
■ Partijen die investeren in de uitbreiding van woonruimte in de stad en daarvoor fatsoenlijke
prijzen/huren vragen, daartoe de mogelijkheid bieden. Dat kunnen de woningbouwcorporaties
zijn die middeldure huurwoningen toevoegen, maar ook institutionele beleggers.
■ Minimumeisen stellen aan woonoppervlakte van en voorzieningen in nieuwe (betaalbare)
woningbouw.
■ Het antispeculatiebeding uitbreiden, zodat buitensporige winsten (ontstaan door krapte en
maatschappelijke investeringen) bij de verkoop van woningen worden afgeroomd en woningen
betaalbaar blijven. Een antispeculatiebeding houdt in dat kopers van een woning de woning
niet binnen een bepaalde periode (bijv. één tot twee jaar) mogen verkopen.
■ Bij alle woningbouwlocaties in onze gemeente een realisatieplicht invoeren, waarmee we
projectontwikkelaars dwingen om binnen een redelijke tijd projecten ook te realiseren.
■ Doorstroom van een- en tweepersoonshuishoudens uit eengezinswoningen vooruithelpen
door deze groep voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huur en/of nieuwe middeldure
appartementen.
■ Dat woningbouwcorporaties veel terughoudender zijn met de verkoop van sociale
huurwoningen, met name in de binnenstad en aanliggende wijken.
■ In de wijken rond de binnenstad bouwen in diverse types woningbouw. Dus naast
appartementen willen we ook eengezinswoningen, zodat gezinnen in het centrumgebied
kunnen blijven wonen.
■ Dat in 2030 alle huurwoningen in Zwolle minimaal energielabel B hebben.
■ De verhuurderheffing afschaffen. Dit is een belasting die woningcorporaties moeten betalen
voor hun woningen. De gemeente Zwolle moet zich aansluiten bij de lobby die dat wil realiseren.
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Een schoon, groen
en duurzaam Zwolle.
Onze leefomgeving staat onder druk: het klimaat verandert, de kwaliteit van de natuur
holt achteruit en aan milieuvervuiling wordt nog te weinig gedaan. Drie samenhangende
ontwikkelingen die op wereldschaal spelen, maar die ook lokaal om actie vragen.
WE HEBBEN HET DAN OVER:
■ Klimaatmaatregelen
■ Overschakelen op duurzame energie
■ Circulaire economie
(een economie zonder afval en waarin grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt)
■ Schone mobiliteit
■ Tegengaan van vervuiling
■ Behoud en versterking van natuur en biodiversiteit
(de verscheidenheid van soorten op aarde)
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De PvdA wil daar in de komende jaren werk van maken en daarbij de rekening eerlijk verdelen:
ook hier dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.
KLIMAATMAATREGELEN: TEGENGAAN VAN KLIMAATVERANDERING.
Het klimaat verandert en dat merken we ook in Zwolle: meer en forsere regenbuien en hogere
temperaturen. We moeten ons aanpassen aan die verandering, maar ook voorkomen dat die
verandering te groot wordt.
Het tegengaan van klimaatverandering staat voorop. Vermindering/beëindiging van het
uitstoten van broeikasgassen (CO2, methaan) is noodzakelijk. We moeten stoppen met het
gebruik van fossiele brandstoffen (gas, olie, kolen).
Wij willen:
■ Energiebesparing bevorderen door samen met woningbouwcorporaties, particuliere
verhuurders en (verenigingen van) woningeigenaren het isoleren van huizen te versnellen.
■ Bundeling van subsidiestromen, voorlichting en ‘ontzorging’ (je hoeft het niet allemaal
zelf uit te zoeken en te doen) om de drempel voor energiemaatregelen voor bewoners te
verlagen.
■ Het aantal energiecoaches uitbreiden om meer mensen gratis advies te geven over het
verduurzamen van hun huis.
■ Energiebesparing bij bedrijven aanjagen door enerzijds toe te zien op verplichte
besparingsmaatregelen en anderzijds ondersteuning te bieden.
Stoppen met fossiele brandstoffen betekent dat meer energie uit duurzame bronnen nodig
is. Dat betekent meer duurzame elektriciteitsopwekking en andere verwarmingsbronnen
(aardwarmte, warmtepompen). Het vraagt ook om een ander energienetwerk. Het huidige
netwerk zit aan zijn grenzen, waardoor bijvoorbeeld zonnepanelen op daken bij scholen en
bedrijven straks niet meer mogelijk zijn.
Wij willen:
■ Meer zonnepanelen op daken in combinatie met decentrale opslag, bijvoorbeeld in
de wijken.
■ Voorrang voor zonne-energie op daken en pas daarna kijken naar zonnevelden
en -plassen.
■ De opbrengsten van lokaal opgewekte duurzame energie maximaal ten goede laten komen
aan de lokale gemeenschap en bijdragen aan het beperken van de energiekosten voor
inwoners en bedrijven. Bijvoorbeeld met het oprichten van een lokaal of regionaal, publiek
energiebedrijf met participatie van bewoners.
■ Dat de knelpunten op het elektriciteitsnet worden aangepakt. Met een combinatie van
praktische maatregelen zoals uitbreiding van het netwerk, meer lokale opslag in elektrische
auto’s en batterijen in woningen en gebouwen én overleg met het Rijk en de netbeheerders
om nodeloze verzwaring van het net te voorkomen.
■ Lokale initiatieven voor windenergie stimuleren onder de voorwaarde dat de lusten ook
terechtkomen bij degenen die de lasten (overlast) dragen.
■ Dat Zwolle serieus werk maakt van de verdeling 60 procent wind en 40 procent zon die
vastgelegd staat in de Regionale Energiestrategie.
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Een grote uitdaging voor energie ligt bij duurzaam opgewekte warmte. Er worden diverse
bronnen en systemen onderzocht, maar Zwolle zal niet door de inzet van één bron de hele
stad van warmte kunnen voorzien.
Wij willen:
■ Een combinatie van warmtebronnen waarbij per stadsdeel de beste oplossing wordt
bepaald. Dit vereist samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en particuliere
woningeigenaren.
■ Dat alle Zwollenaren straks een redelijk bedrag voor hun warmte betalen en er geen
verschillen in tarieven ontstaan door de bron waarmee een wijk toevallig wordt
verwarmd.
■ Een lokaal warmtebedrijf met participatie van bewoners dat warmte betrekt uit alle
lokale bronnen en eenzelfde tarief berekent voor alle particuliere aansluitingen. Voor
bedrijven moet dan een vergelijkbare regeling gaan gelden.
KLIMAATMAATREGELEN: TEGENGAAN VAN WATEROVERLAST EN HITTESTRESS.
Zwolle ligt in een delta. Meer regen in het achterland betekent hogere waterstanden in de
Zwolse wateren. Er zijn al maatregelen genomen (denk aan meer ruimte voor de IJssel en
de Vecht), maar er is meer nodig. In en om Zwolle moet de sponswerking van de bodem
worden vergroot om bij hevige regenval het water beter op te kunnen vangen en vervolgens
vast te houden om bij droogte het water beter af te geven.
Wij willen:
■ Meer wateropvang in de openbare ruimte (bijvoorbeeld bij nieuwbouw dit als eis
meegeven).
■ Gebieden aan de rand van de stad aanwijzen voor wateropvang en daar rekening mee
houden bij toekomstige woningbouw of ander grondgebruik.
■ Niet bouwen in de uiterwaarden van het Zwarte Water, de Vecht en de IJssel.
 ogere temperaturen leiden in steden door verstening (gebouwen, straten, pleinen) tot
H
hittestress, de temperaturen in steden liggen graden hoger dan buiten de stad. Ook in
Zwolle zijn er sterk versteende gebieden.
Wij willen:
■ Veel meer groen, zoals bomen, in de meest versteende wijken voor CO2 -vermindering
en tegen hittestress.
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MILIEU: HERGEBRUIK STAAT CENTRAAL.
Afval moet zoveel mogelijk worden hergebruikt en zo efficiënt mogelijk worden ingezameld.
Dat voorkomt dat het later moet worden opgeruimd. Lokaal gaat dit over het inzamelen van
afval/grondstoffen en daarmee over de mogelijkheden voor inwoners van Zwolle om afval
goed te kunnen scheiden.
Wij willen:
■ Geen financiële drempels voor het inleveren van afvalstoffen. We kiezen dus niet
voor diftar (betalen voor restafval).
■ Efficiënte inzameling, gescheiden waar het kan.
■ Voorkomen dat afval in de openbare ruimte terechtkomt door voorlichting en
handhaving.
■ Vervuiling en stank- en geluidsoverlast bij de bron aanpakken door strikte
vergunningverlening en handhaving.
■ Meer afvalbakken in de stad én deze regelmatig reinigen.
GROEN: BEHOUD EN VERSTERKING VAN DE GROENE OMGEVING.
Zwolle is een groene stad in een groene omgeving. Tijdens de coronapandemie is onze
groene omgeving voor veel Zwollenaren nóg belangrijker geworden: wandelen, fietsen en
sporten in de eigen omgeving zijn belangrijker dan ooit.
Daarnaast helpt een groene omgeving ook bij het tegengaan van hitte en bij het opvangen
van regenwater. Groen dus bij het omgaan met de klimaatverandering. De PvdA wil de
groene kwaliteiten van Zwolle beschermen en versterken en de inwoners hierbij actief
betrekken.
Wij willen:
■ De inwoners van Zwolle stimuleren om mee te denken over beheer, onderhoud,
herinrichting of uitbreiding van het groen in hun directe omgeving of op stedelijk niveau.
■ De groene-vingerstructuur die het Zwolse buitengebied verbindt met groenzones die tot
in het centrum doordringen, behouden en versterken.
■ Waardevol landschap en natuur in het buitengebied ontzien bij mogelijke
stadsuitbreiding.
■ De Zwolse bomenstand fors en gericht uitbreiden met inheemse soorten, waaronder
fruit- en notenbomen, waarmee de biodiversiteit wordt versterkt.
■ Inbreidingslocaties voor woningbouw voorzien van extra natuur en groen, eventueel in
de omgeving.
■ Bewoners meer betrekken bij onderwerpen als klimaat, duurzaamheid en behoud van
biodiversiteit.
■ Natuur- en milieueducatie in De Nooterhof mogelijk maken.
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Werk en bestaanszekerheid
voor iedereen.
De PvdA wil dat iedereen die kan en wil werken een baan krijgt. Wij staan voor een eerlijk
loon en voor goed werk. Een baan in het bedrijfsleven, een baan in de publieke sector.
Maar altijd een baan met zekerheid en een loon dat in staat stelt om zelfstandig te leven.
Als het gaat om stageplekken en opleidingsplekken ligt wat ons betreft de
verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. In de opleidingsfondsen van veel sectoren
zijn voldoende middelen aanwezig om mensen op te leiden. Een bijzondere
verantwoordelijkheid ligt bij het toeleiden van mensen (weer) naar de arbeidsmarkt via
specifieke trajecten. Het is aan de bedrijven en hun organisaties om in samenwerking met
de scholen in Zwolle opleidingen te realiseren. Die verantwoordelijkheid van bedrijven is er
ook voor stageplekken (mbo/hbo).
Wij willen:
■ Extra inzetten op re-integratie door extra middelen daarvoor uit te trekken.
■ Publieke banen op plaatsen waar extra handen nodig zijn. Banen met een
volwaardig inkomen.
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■ B
 innen de gemeente, bedrijven en instellingen extra ruimte maken voor mbo- en hbostageplekken en snuffelstages voor vmbo‘ers.
■ Extra aandacht voor de positie van arbeidsgehandicapten bij de gemeente. De
gemeente moet voorop lopen bij het in dienst nemen. Zij moet een voorbeeld zijn voor
andere bedrijven en instellingen.
■ Dat bij het uitbesteden en aanbesteden van werk en diensten door de gemeente de
positie van arbeidsgehandicapten, hun arbeidsomstandigheden en hun beloning
volgens, met reguliere bonden, afgesloten cao’s moeten worden vastgelegd. Als dat
niet mogelijk is, willen wij deze medewerkers (weer) in overheidsdienst nemen.
■ Bijstandsgerechtigden die willen gaan samenwonen een half jaar vrijstellen van de
toepassing van de kostendelersnorm. Dat wil zeggen dat de uitkering gedurende een
half jaar qua hoogte niet wordt aangepast.
■ Dat gemeente Zwolle zich actief inzet om de kostendelersnorm af te schaffen. Deze
norm bepaalt de hoogte van de bijstandsuitkering(en) als men samenwoont in één huis
met een of meer volwassenen van 21 jaar of ouder.
Voor de economische en sociale ontwikkeling van Zwolle zijn enkele
gebiedsontwikkelingen van groot belang:
■ P
 rioriteit heeft de Spoorzone-Hanzeland. Hier wordt het tweede spoorwegknooppunt
van Nederland uitgebouwd tot het centrale ov-knooppunt van Noord- en OostNederland. Er is hier ruimte voor drie- tot vierduizend woningen en er ontstaat veel
ruimte voor nieuwe bedrijvigheid in combinatie met beroepsonderwijs (creatieve sector,
nieuwe maakindustrie, digitalisering) en ook voor cultuur en evenementen.
■ Aanvullend gaat het om Voorsterpoort-Oost (nieuwe evenementenlocatie als opvolger
van de IJsselhallen) en Oosterenk (gezondheid: Health Innovation Park).
Zwolle is geen eiland, maar vormt ook in economisch opzicht het centrum van een
grotere regio met veel verschillende bedrijvigheid en veel onderlinge samenwerking
tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Daarom is het van belang dat Zwolle in
regionaal verband – naast behoud en versterking van werkgelegenheid op mbo-niveau –
extra inzet op het aantrekken van werkgelegenheid op hbo- en wo-niveau. Dit vereist een
gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Wij willen:
■ Binnen de regio Zwolle de bedrijvigheid optimaal spreiden zodat de regio als geheel
wordt versterkt en overmatige concentratie van bedrijven en mobiliteit in Zwolle wordt
voorkomen.
■ De mogelijkheid onderzoeken van een Zwolse nevenvestiging van een universiteit
(Rijksuniversiteit Groningen in het kader van het concept Universiteit van het Noorden
en/of de Universiteit Twente) met opleidingen die zijn toegesneden op de regio
Zwolle. Daarbij denken we onder meer aan kunststoftechnologie (polymeren) en
klimaatproblematiek in deltagebieden.
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Zorg kunnen krijgen als
je het nodig hebt.
Iedereen zal een keer zorg nodig hebben. De PvdA vindt dat je die dan ook moet krijgen,
zonder financiële drempels, wachttijden of wachtlijsten. Dat is nu niet het geval. Je moet
wachten voor een eerste afspraak met het sociale wijkteam, er zijn lange wachtlijsten in
bijvoorbeeld de jeugdzorg. Wij vinden dat niet kunnen. Je moet kunnen rekenen op hulp als
je die nodig hebt.
VAN VERKOPERS VAN ZORG NAAR PARTNERS IN DE ZORG.
Er gaat veel geld om in de maatschappelijke zorg. In totaal gaat het bij de gemeente
Zwolle om ruim 150 miljoen euro. Dat geld heeft veel nieuwe aanbieders aangetrokken,
waarbij voor een deel geld verdienen het belangrijkste is. Zorg is business voor hen. Dat
soort hulp kunnen we missen, daar moeten we vanaf. Wat we nodig hebben zijn partijen
die hulp bieden en een stapje extra zetten als dat nodig is. Bij de thuisondersteuning is de
afgelopen jaren bewezen dat dat werkt. Die keuze maken we ook op de andere terreinen.
Dat scheelt medewerkers veel papierwerk en die tijd kan besteed worden aan het verlenen
van zorg. Met dat beperkte aantal partners kan betere zorg op maat worden geleverd. Zorg
die nodig is en niet alleen de zorg die in het contract is vastgelegd.

16

Wij willen:
■ Stoppen met het doen alsof zorg een markt is.
■ Partners zoeken op basis van kwaliteit: kwaliteit van de zorg (bewezen methodes),
kwaliteit van de medewerkers en kwaliteit van de organisatie.
■ De gemeentelijke zorgpolis opnieuw invoeren met behoud van de huidige
tegemoetkomingen voor minimahuishoudens die een reguliere zorgverzekering hebben.
ZORG IS MAATWERK, MINDER PAPIEREN ROMPSLOMP.
Partners in de zorg zijn de eerste stap. Maar we moeten ook af van de papierwinkel die is
ontstaan door de focus op controle en beheersing. Die focus op controle is er gekomen
doordat er de afgelopen jaar veel bezuinigd is op de zorg, maar ook de manier waarop de
gemeentelijke organisatie is opgezet is een oorzaak van die regeldrang. Dat heeft geleid
tot regels, protocollen, verantwoordingslijsten, enzovoort. De uitwerking daarvan is een
drama voor de zorg. Uitvoerenden worden opgeslokt door het papierwerk en beperkt door
de regels. Terwijl ze hulp willen bieden en tijd willen hebben om een stapje extra te kunnen
zetten als het nodig is.
Wij willen:
■ Stoppen met het onnodige papierwerk en hulp bieden die nodig is.
GEEN DREMPELS, GEEN WACHTLIJSTEN.
Budgetplafonds leiden tot wachtlijsten en leggen drempels in de toegang tot de zorg.
Het zijn lapmiddelen, vertragen het bieden van hulp en leiden uiteindelijk tot meer en
intensievere zorg. En niet te vergeten tot menselijk leed en maatschappelijke kosten.
Wij willen:
■ Af van drempels en wachtlijsten, we zijn voor zorg wanneer het nodig is.
SOCIALE WIJKTEAMS.
De sociale wijkteams zijn onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. Zij zijn (over)belast met
veel taken en ook met veel papierwerk. Wij willen de sociale wijkteams de ruimte geven
om te doen waarvoor ze zijn opgezet: eerstelijnszorg bieden. Wij zien ze als de huisartsen
van de maatschappelijke zorg. Zij kunnen zelf hulp bieden, maar ook doorverwijzen als dat
moet. Vandaag beschikbaar zijn als het moet, morgen als het even kan wachten. Die ruimte
willen we geven door vermindering van het papierwerk, stoppen met het beoordelen van
offertes en aanvragen.
Wij willen:
■ De sociale wijkteams de ruimte geven om te doen waarvoor ze zijn opgezet: eerstelijns
maatschappelijke zorg bieden.
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VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.
Preventie is een belangrijk middel om intensievere zorg te voorkomen. Voorkomen is beter
dan genezen. Daarom is het belangrijk dat de sociale wijkteams samenwerken met het
onderwijs, met sportorganisaties, ouderenorganisaties en wijkagenten om vroegtijdig
signalen te krijgen en om te voorkomen dat problemen ontstaan.
We hebben geen panklare oplossingen, wel een manier om oplossingen te vinden. Door
ruimte te geven aan de uitvoerenden en degenen die hulp nodig hebben. Uitvoerende
werkers zijn de deskundigen, beroepsmatig en uit ervaring. Ruimte die ontstaat door het
geven van vertrouwen in plaats van protocollen. Ruimte die ontstaat door het verminderen
van het papierwerk. Maar ook financiële ruimte. Die ruimte is er nu de rijksoverheid er
eindelijk van doordrongen is dat de gemeenten te weinig geld krijgen voor hun taken.
Wij willen:
■ Ruimte geven aan professionals in de zorg
■ Jongeren helpen die als gevolg van de coronamaatregelen in psychische problemen zijn
geraakt. Samen met scholen moet deze jongeren snel hulp geboden worden.
■ De wachtlijsten in de jeugdzorg afbouwen door instellingen de financiële ruimte
te geven om de opvangcapaciteit te vergroten. Dat kost geld, maar het is onze
verantwoordelijkheid.
■ Een gezonde leefstijl bevorderen als het gaat om bewegen, ontspannen, sociaal
contact, roken, drinken en voeding.
ZORG IS EEN RECHT, GEEN PLICHT.
Wij willen voorkomen dat mensen zorg mijden vanwege de kosten. Dat kost geld.
Financiële drempels en wachtlijsten zorgen ook voor zorgmijding. Daarom willen wij geen
drempels in de zorg.
Wij willen:
■ Geen financiële drempels en wachtlijsten in de zorg.
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LEEFBARE BUURTEN.
De buurt waarin je woont is meer dan een verzameling stenen. Het is de plek waar we
leven, elkaar ontmoeten, ons prettig voelen en onszelf kunnen ontwikkelen. Voor de een
is dat wat makkelijker dan voor de ander. Daarom zorgen we ervoor dat in de wijken, waar
inwoners het vaak wat moeilijker hebben, het welzijnswerk (weer) op peil komt. En gaan we
samen met inwoners, scholen, maatschappelijke en zorgorganisaties de problemen te lijf.
We zoeken naar oplossingen die het beste zijn voor inwoners én de buurt. Wanneer iemand
met een zware verslaving de rust in een appartementencomplex blijvend op de proef
stelt, kijken we niet weg en zorgen we voor passende opvang. En wanneer een malafide
huisjesmelker tegen woekerhuren veel te veel mensen midden in een woonwijk huisvest,
pakken we de verhuurder aan, zodat de sociale samenhang in de wijk overeind blijft.
Wij willen:
■ Dat de rode draad ‘niemand op straat’ het uitgangspunt blijft. In coronatijd hebben we
gezien dat meer privacy en meer ruimte cliënten van De Herberg goed deed. Dat moet
permanent worden.
■ Dat Housing First het uitgangspunt is als iemand in de maatschappelijke opvang
belandt: eerst zorgen voor een dak boven je hoofd, indien nodig meer begeleiding en
zodoende zo snel mogelijk richting zelfstandig wonen.
■ Mensen met zware verslavings- en ingewikkelde psychische problemen, die in
een buurt en/of appartementencomplex voor veel overlast zorgen, opvangen
in speciaal daarvoor bedoelde woonvormen als Skaeve Huse of zogenaamde
paradijsvogelwoningen. Zo krijgt deze kwetsbare groep de zorg die nodig is en
ontlasten we de buurt.
■ In kwetsbare wijken met veel sociale problematiek extra investeren in het welzijnswerk
en ervoor zorgen dat voorzieningen als een wijkcentrum of inloophuis behouden blijven.
Als het nodig is geven we een extra impuls.
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Leven in Zwolle:
iedereen telt en doet mee.
In de gemeente overal veilig en zonder obstakels kunnen komen, kunnen genieten van
het moois dat de stad te bieden heeft. Wonen in een fijne buurt. Naar musea, theaters en
monumenten. Sporten en bewegen als je er zin in hebt en kijken als anderen actief zijn.
Met gelijke kansen voor kinderen. Inzetten op het bestrijden van laaggeletterdheid. Meer
ruimte voor cultuur. En een overheid die er voor jou is, je helpt als het nodig is en de ruimte
geeft waar dat mogelijk is.
Dat hoort ook bij het leven in de gemeente Zwolle.
GEMEENTE EN HAAR INWONERS.
Inwoners voelen zich niet meer gehoord. Ook in Zwolle, denk aan de planontwikkeling
rond de Zwartewaterzone. Daarvoor kun je zoeken naar nieuwe vormen van
burgerbetrokkenheid, maar het is ook noodzakelijk om te kijken naar de huidige praktijk en
wat daarin fout gaat.
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Het college van burgemeester en wethouders heeft op dit gebied veel invloed. De
politieke cultuur met strikte college-afspraken - een cultuur waarin de ene wethouder
zich niet mag bemoeien met de portefeuille van een andere wethouder, (onmogelijke)
verkiezingsbeloften, fractiedwang, een cultuur van afrekenen - leidt ertoe dat inbreng van
‘buiten’ hinderlijk wordt gevonden. Dit moet anders.
We hanteren het motto: 'Geen macht en tegenmacht, maar samen kracht'. Als
collegepartijen maak je afspraken over de aanpak in de komende jaren, maar dat zijn geen
onveranderbare wetten. De wereld verandert, de inzichten veranderen en dus ook een deel
van die afspraken. En bij de veranderingen betrek je je opdrachtgevers: de inwoners. Dat
zijn de ervaringsdeskundigen die de stad en de buurt kennen. Die ervaring is belangrijk,
plannen kunnen er alleen maar beter van worden. Uiteindelijk is er één orgaan dat de
knoop doorhakt: de gemeenteraad (dualisme; gemeenteraad controleert en stuurt bij).
Onze gemeente is zorgvuldig waar het gaat om de bescherming van privacy en de
gegevens van haar inwoners, bedrijven en organisaties. Bij aanbestedingen en subsidies
wegen privacy mee. De gemeente is terughoudend bij het willekeurig verzamelen van
data in de openbare ruimte. De data worden pas beschikbaar gesteld aan derden na
toestemming van de raad.
Wij willen:
■ Een burgerberaad, waarbij een groep willekeurige inwoners wordt uitgenodigd,
bijvoorbeeld door middel van loting, om oplossingen te bedenken voor problemen in de
stad.
■ Dat inwoners tijdig geïnformeerd worden over ontwikkelingen in hun stad en buurt.
■ Dat ondervertegenwoordigde groepen beter betrokken worden bij Zwols beleid.
■ Geen terinzagelegging van belangrijke stukken meer in vakantieperiodes.
■ Dat in elk raadsvoorstel expliciet wordt aangegeven op welke manier betrokkenheid en
inspraak zijn en worden georganiseerd. En hoe ervoor is en wordt gezorgd dat iedereen
de gelegenheid heeft om mee te praten en wat er met de input is en wordt gedaan.
■ Kinderen actief betrekken bij ontwikkelingen in hun omgeving. Zwolle krijgt een
kinderraad en kinderburgemeester.
■ Ervoor zorgdragen dat de lokale overheid en de inwoners een goed samenspel vormen,
waarbij de lokale overheid zich enthousiasmerend en uitnodigend opstelt en bewoners
zich erkend en serieus genomen voelen als zij met eigen initiatieven komen die
bijdragen aan een sociale, leefbare, groene of inclusieve stad.
Regeldruk en capaciteits- en budgetbeperkingen leiden tot situaties waarin inwoners in
de knel komen. Regels worden strikt uitgelegd. Daarbij wordt vergeten dat de gemeente
er is voor de burger, niet omgekeerd. Regels zijn met een doel gemaakt, om duidelijkheid
te scheppen, om ongelijke behandeling te voorkomen. Dat wil niet zeggen dat toepassing
altijd tot het doel leidt. Daarom moet er ruimte zijn en blijven voor een afweging en
maatwerk: gelijke behandeling in ongelijke situaties levert geen gelijkheid op.
De gemeente is er in de eerste plaats om te helpen, niet om te controleren
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Wijken, buurten verschillen van elkaar. Dat vraagt ook om ruimte om de buurt verschillend
in te richten en te onderhouden.
Wij willen:
■ Dat gemeentelijke uitvoerders in de wijk de ruimte krijgen om met de bewoners keuzes
te maken voor de inrichting en het onderhoud van de buurt.
ONDERWIJS.
De Partij van de Arbeid vindt dat alle kinderen gelijke kansen verdienen. Dat is geen
vanzelfsprekendheid. Voor kinderen in Nederland is de start al verschillend en in de loop
van de eerste jaren groeit dat verschil alleen nog maar meer. Om dat tegen te gaan is een
brede aanpak gericht op onderwijs, de thuissituatie en de omgeving nodig.
Het begint al bij de start, het consultatiebureau en de kinderopvang. De eerste duizend
dagen van een kind zijn bepalend voor de latere leeftijd. Huiselijke problemen, armoede,
huisvesting en taalproblemen leiden al snel tot achterstanden. Vroegtijdige signalering en
aanpak van de problemen kan voorkomen dat achterstanden groot worden. Dit vraagt om
samenwerking en een doorgaande begeleidingslijn in de vorm van Integrale Kind Centra.
Naast deze structurele oorzaken heeft ook de sluiting van scholen door corona de
achterstanden van kinderen vergroot.
Wij willen:
■ Dat de kinderen, die door de sluiting van de scholen op achterstand zijn gekomen, op
korte termijn extra ondersteuning krijgen en ook hulp krijgen voor andere problemen die
ontstaan zijn in die periode.
■ Dat de gemeente naschoolse activiteiten stimuleert op het gebied van sport, techniek,
media, cultuur en natuur. Dat kan door hulp te bieden bij een zomerschool of bij
verlengde lesdagen.
■ Leesplezier bevorderen door alle scholen een goed gevulde bibliotheek te geven. De
gemeente ondersteunt scholen hierin, bijvoorbeeld ook via projecten zoals 'Alle Zwolse
Kinderen Lezen.'
■ Extra inzet op het bestrijden van laaggeletterdheid en taalproblemen bij volwassenen.
Het biedt hen niet alleen meer kansen, maar geeft ook een betere startpositie voor hun
kinderen.
■ De vorming van Integrale Kind Centra en opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot
13 jaar bevorderen. Bij die centra moeten ook het consultatiebureau, de schoolarts en
de sociale wijkteams (maatschappelijke zorg) en de bibliotheek betrokken worden.
Op de meeste bestaande scholen is er veelal geen ruimte voor bovengenoemde partners.
Een leeg schoollokaal is vaak niet voorhanden, en biedt ook geen langetermijnoplossing.
Wij willen:
■ Dat bij de bouw van nieuwe scholen rekening wordt gehouden met kinderopvang,
voor- en naschoolse opvang, consultatiebureau/schoolarts, maatschappelijke zorg en
bibliotheekvoorziening.
■ Voor nieuwbouw van Integrale Kind Centra en verbouw van scholen tot zulke centra de
komende jaren extra geld uittrekken.
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CULTUUR.
Cultuur geeft het leven kleur, verrast ons en daagt ons uit om de werkelijkheid met andere
ogen te bekijken. Cultuur laat ons genieten van iets moois dat door mensen is gecreëerd
of wordt uitgevoerd. Cultuur bestaat door een voortdurende wisselwerking tussen makers
en hun publiek. Van oudsher hebben sociaaldemocraten zich ervoor ingezet om zoveel
mogelijk mensen te stimuleren zelf cultuur te beoefenen of hen in contact te brengen met
een breed cultuuraanbod. Bij dat laatste gaat het vooral om de jeugd: zoveel mogelijk
kinderen en jongeren kennis laten nemen van muziek, theater of musea.
Van cultuur wordt vaak gezegd dat de waarde ervan belangrijker is dan de prijs. Dat is
zeker waar, maar dat mag nooit een argument zijn om cultuurmakers dan maar af te
schepen met belachelijk lage vergoedingen of zelfs te vragen gratis op te treden of om
culturele instellingen op te zadelen met krappe en vaak tijdelijke budgetten.
De Zwolse cultuursector is zwaar getroffen door de coronapandemie: maandenlang lag
het aanbod noodgedwongen stil of stond het op een zeer laag pitje. Terwijl het publiek
weg moest blijven en veel kosten doorliepen. Een periode van herstel en wederopbouw
ligt voor ons en dat vraagt ook om extra inzet vanuit de gemeente.
Daarnaast zien we dat instellingen financieel en ruimtelijk tegen hun grenzen aanlopen.
Subsidies hebben nog vaak een incidenteel of tijdelijk karakter waardoor het voor
instellingen en evenementen elk jaar spannend is of men de financiën rondkrijgt.
Faciliteiten voor kunstenaars schieten tekort. Het is daarom nodig om eerst de basis
op orde te brengen en daarna gefaseerd het huis verder uit te bouwen.
De PvdA wil in deze raadsperiode een begin maken met versterking en groei van de
culturele sector in Zwolle, zowel in aanbod als in gebruik.
Wij willen:
■ Het cultuurbudget vanaf 2022 laten meegroeien met de ontwikkeling van de stad.
■ Zoveel mogelijk kinderen in contact brengen met cultuur door het budget van de
succesvolle regeling cultuureducatie voor de Zwolse basisscholen stapsgewijs te verhogen.
■ Dat de gemeente eerlijke vergoeding volgens de Fair Practice Code in de cultuursector
tot standaard maakt door dit op te nemen in de subsidievoorwaarden. Gemeentelijke
subsidiebudgetten worden hierop aangepast.
■ Festivals en theatergezelschappen vooral meerjarig subsidiëren, projectfinanciering is
aanvullend.
■ Een begin maken met meer betaalbare repetitie- en atelierruimte.
■ Een openluchttheater.
■ Een nieuwe regeling voor de bevordering van kunst in de openbare ruimte met als doel om
bewoners meer en beter te betrekken.
Voor de langere termijn:
■ De Stadkamer meer ruimte geven door uitbreiding van de hoofdvestiging, het opzetten
van nevenlocaties, indien mogelijk in samenwerking met andere partijen (onderwijs,
wijk/buurtwerk) en uitbreiding van de formatie.
■ De zaalcapaciteit van het filmhuis Het Fraterhuis uitbreiden.
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SPORT.
In beweging zijn en blijven - fanatiek of rustig - is belangrijk voor iedereen. De
coronapandemie heeft het belang van een goede gezondheid en het belang van een
gezonde leefstijl nog eens aangetoond. Maar het is ook leuk om jezelf uit te dagen of met
anderen de passie van een sport te beleven. In de gemeente Zwolle zijn gelukkig veel
mensen actief, maar voor een deel van de inwoners zijn er obstakels, financieel, maar ook
wat betreft de mogelijkheden. Sportservice Zwolle heeft in de laatste tien jaar in
samenwerking met anderen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking
drempels weggenomen. Daarbij zijn via onder meer het sportparkmanagement veel
verenigingen betrokken. Toch zijn er nog mensen, veelal met een laag inkomen, die nog
niet bereikt worden, voor wie de drempel om te gaan sporten (te) hoog ligt.
Wij willen:
■ Sporten en bewegen voor iedereen mogelijk maken en beweegarmoede bestrijden.
■ Doorgaan met het stimuleren van aangepast sporten.
■ Doorgaan met het benutten van de mogelijkheden van de sportparken voor activiteiten
overdag (sportparkmanagement).
■ Alle sportfaciliteiten optimaal toegankelijk maken voor iedereen.
Naast het sporten in verenigingsverband, op sportparken of in sporthallen zijn er steeds
meer activiteiten in de openbare ruimte. Daarbij gaat het om sportieve evenementen,
maar ook het alleen of samen met anderen bewegen. Het organiseren van evenementen
wordt echter steeds lastiger door het toenemend aantal regels. Die regels zijn opgesteld
voor andersoortige, grotere evenementen, waarbij er veiligheidsrisico’s zijn. Ze bezorgen
organisatoren van kleine sportevenementen veel tijd, geld en moeite.
Wij willen:
■ De regels vereenvoudigen voor kleinere (sport)evenementen en een meedenkende
gemeente bij het oplossen van knelpunten op het gebied van veiligheid en verkeer.
■ Meer fitnessplekken in de wijken.
■ Een nieuw, beter stedelijk skatepark in Park de Wezenlanden in samenspraak met de
gebruikers.
ALLE VORMEN VAN VOORTBEWEGING OFWEL MOBILITEIT.
In Zwolle staan we voor een grote uitdaging om mobiliteit mogelijk te houden en te
maken met de groei van de stad. In de 21e eeuw moeten wij duurzame mobiliteit als
uitgangspunt zien. Dit betekent een toekomstbestendige manier van vervoer, waarbij
onze verplaatsingen geen invloed hebben op het milieu en steeds minder CO2 -uitstoot
veroorzaken. Dit betekent meer prioriteit bij: lopen, fietsen en openbaar vervoer. Dat vraagt
om ingrijpende keuzes.
Wij willen:
■ De voorrangsvolgorde van het STOMP-principe (Stappen/lopen, Trappen met de fiets,
Openbaar vervoer, Mobiliteitsdiensten als deelauto, Privéauto) hanteren.
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■ H
 et gebied tussen de stadsring en de buitenring inrichten met voorrang voor stappen,
trappen en het openbaar vervoer. De verschillende sectoren zijn onderling alleen per
auto bereikbaar via de buitenring.
■ Nieuwe snelle fiets- en wandelroutes die nieuwbouw, bestaande kernen en de regio met
het stadshart verbinden.
■ Fietspaden verbreden voor het comfort en de veiligheid van fietsers.
■ Auto’s weren uit de binnenstad en de binnenring een plek maken met voorrang voor
voetgangers en fietsers. Het wordt een bestemming, geen doorstroomlocatie.
■ Nieuwe stations in Zwolle-Zuid en op de mogelijke uitleglocatie Zwolle Vechtpoort die
goed aansluiten op het busnet en op de fietsstructuur.
■ Met de komst van ERMTS (nieuw spoorbeveiligingssysteem dat intensiever gebruik
van het spoor mogelijk maakt) inzetten op hoogwaardig openbaar binnenstedelijk
treinvervoer. Daarnaast hebben we de ambitie om op langere termijn lightrail te
realiseren tussen Meppel, Staphorst, Hessenpoort, Vechtpoort, Zwolle-Centraal,
Voorsterpoort, Stadshagen, IJsselmuiden en Kampen.
■ Bij nieuwe buurten eerst openbaar vervoer realiseren, daarna pas de huizen laten
bewonen.
■ Proactief laadpunten voor elektrische (deel)auto’s in alle wijken neerzetten, niet alleen
op verzoek.
■ Aan de rand van de stad transferia inrichten zodat je vanuit de auto gemakkelijk
overstapt op het stedelijk openbaar vervoer.
■ In de binnenstad voor bevoorrading vanaf 2025 alleen nog zero-emissie vervoer
toestaan. In de rest van de stad geldt dit vanaf 2030.
■ Fijnstof terugdringen door gerichte maatregelen die autoverkeer verminderen of de
snelheid verlagen.
■ De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom terugdringen tot 30 km per uur en de
bebouwde omgeving daarop inrichten, met uitzondering van enkele stroomwegen, waar
het verkeer zo veel mogelijk ononderbroken doorstroomt.
■ Parkeernormen verlagen om het autogebruik te verminderen.
TOEGANKELIJKHEID.
Zwolle is een stad voor iedereen. Helaas kan niet iedereen volwaardig meedoen in onze
stad. Daartoe voorziet de PvdA een aantal maatregelen.
Wij willen:
■ Dat de gemeente communiceert in begrijpelijke taal via toegankelijke websites.
■ Schone en toegankelijke openbare ruimte voor mensen met een beperking.
■ Meer toegankelijke sportvoorzieningen, met name de sanitaire voorzieningen.
■ Dat festivals fysiek toegankelijk zijn voor alle bezoekers.
■ In iedere buurt een openbaar toilet – niet alleen een urinoir – plaatsen en met
horecaondernemers afspreken dat hun toiletten vrij toegankelijk zijn.
■ Bij iedere parkeergarage in het centrumgebied een toilet dat ook toegankelijk is voor
mensen met een beperking.
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ZWOLLE WEER VOOR IEDEREEN.
Onze keuzes voor een sociale en groene stad.
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