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VOORWOORD

Beste Zwollenaar,
Voel jij het ook? Zwollenaren zeggen het niet zo snel maar het is wel zo.
We zijn gek op onze stad. Hier zijn we thuis. We zijn trots op onze stad.
Dat willen we graag met iedereen delen. In Zwolle geven we elkaar de ruimte.
Dan kun je de dingen doen die je belangrijk vindt.
Als het even kan doen we dat samen.
Zo is Zwolle een thuis voor iedereen.
Dat vinden wij waardevol en een prettige plek om te leven.
De ChristenUnie heeft oog voor Zwolle en oog voor jou.
We willen dat elke Zwollenaar gezien wordt.
Want iedereen telt mee.
Of je nu jong of oud bent, sterk of zwak, gelovig of niet-gelovig, homo of hetero, rijk of arm.
De ChristenUnie wil naar je luisteren.
Samen zoeken we naar het beste voor jou en heel Zwolle.
De ChristenUnie heeft veel bereikt in de afgelopen jaren.
We hebben gewerkt aan de groei en bloei van Zwolle. Dat willen we blijven doen.
Want we vinden Zwolle prachtig.
Maar ons werk is nog niet klaar.
Als er voor je gezorgd wordt, werk zoekt of een huurhuis wilt.
Dan weet je dat we keihard moeten doorwerken.
Want dan kunnen we jou verder helpen.
Op 21 maart 2018 gaan we weer stemmen. Deze keer voor de Gemeenteraad.
Dat is de plek waar afspraken en plannen gemaakt worden voor Zwolle.
Elke vier jaar kiezen mensen in Zwolle de Gemeenteraad opnieuw.
Met jouw stem laat je zien wat jij belangrijk vindt.
Als je op ons stemt steun je ons. Dan kunnen wij verder bouwen aan Zwolle.
Zodat jij je nog meer thuis voelt in Zwolle.
Gerdien Rots
Lijsttrekker ChristenUnie Zwolle
Zwolle, december 2017
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OOG VOOR DAT WAT
ZWOLLE WAARDEVOL
MAAKT

Zwolle is een fijne stad om in te wonen.
Dat komt omdat Zwolle niet te groot en niet te klein is. Gewoon precies goed.
Het is belangrijk dat we echte aandacht hebben. Menselijke maat, noemen we dat.
Als je het moeilijk hebt, dan helpen we elkaar. Je telt echt mee.
Zwolle is ook fijn omdat er veel groen is in de stad. Maar ook winkels, bioscopen en restaurants.
Daarom is het hier zo fijn wonen.
Het is wel belangrijk dat we dat zo houden. We moeten goed voor de stad zorgen.
Dat doen we door goed met de natuur om te gaan.
We gaan groene elektriciteit gebruiken. Dan blijft de lucht schoon.
In een schone en groene stad kunnen onze kinderen met veel plezier wonen.
Banen zijn ook heel belangrijk. Als je kan werken wil je dat ook doen.
We gaan samenwerken met andere plaatsen in de buurt.
Zo kunnen meer Zwollenaren aan het werk in de regio.
Nu wonen er al veel mensen in Zwolle.
Dat worden er nog veel meer. Over een aantal jaar wel 150.000 mensen!
Allemaal mensen die ook graag in onze stad willen wonen.
Maar ook als Zwolle groeit moet wel een stad voor iedereen blijven.
Een stad waar mensen je kennen. Een stad waar je dingen samendoet.
Dat moet zo blijven. Ook als de stad groter wordt.
Daar wil de ChristenUnie voor zorgen.
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CHRISTENUNIE
ZWOLLE

De ChristenUnie is een christelijke politieke partij.
Wij van de ChristenUnie willen naar je luisteren.
We leven met je mee. We zijn te vertrouwen. We respecteren mensen die iets anders vinden.
We doen ons best de problemen van Zwolle te snappen.
We doen ook ons best om goede afspraken te maken.
Ook met andere politieke partijen. We willen mensen bij elkaar brengen. Niet uit elkaar duwen.
We willen er zijn voor iedereen in Zwolle. Voor gelovigen en niet-gelovigen.
We willen dat graag samen met jou doen. We hopen dat je met ons mee wilt denken.
Dit vinden wij belangrijk:
Dat Zwolle een stad is waarin mensen aandacht geven aan elkaar. Waar het 		
fijn is om te wonen en om te werken.
		
Dat Zwolle een stad is met veel banen en bedrijven. Maar ook met goed
onderwijs en leuke dingen om te doen.
		
Dat Zwolle een stad is waar we goed voor zorgen. Met veel natuur, schone
straten, groene energie en gezonde lucht.
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OOG VOOR ZWOLLE

De ChristenUnie heeft plannen voor de stad Zwolle. Die lees je hier:
Oog voor nieuwe huizen
Je moet in Zwolle veel te lang wachten op een huurhuis.
Ook willen steeds meer mensen een huis kopen. Daarom moeten we meer bouwen.
Maar dat moeten we wel handig doen. Zo bouwen we op lege plekken in de stad.
Want dan blijft het gebied buiten de stad mooi groen.
Als we toch buiten de stad bouwen dan kiezen we voor Vechtpoort bij Berkum.
We willen daar een mooie wijk die een beetje voelt als een dorp.
Alle nieuwe huizen worden heel duurzaam.
Dat betekent dat ze evenveel energie opwekken als dat ze gebruiken.
Waar nu de IJsselhallen staan willen we ook huizen bouwen. Lekker dichtbij de stad.
Maar we willen ook nieuwe IJsselhallen. Die komen zo dicht mogelijk bij het treinstation.
Oog voor het klimaat
We willen stoppen met elektriciteit van kolen en gas.
Wij willen dat we nog jaren van onze stad kunnen genieten. Daarom gaan  we voor schone
energie.
Ook willen we samen met alle Zwollenaren huizen duurzaam maken.
Wil je tips om je huis duurzaam en zuinig te maken?
Dan kan je gebruik maken van iemand die gratis
advies geeft. Een ‘duurzaamheidsmakelaar’ noemen
we die.
Zonnepanelen op je dak leggen is duur.
Daarom komt er een speciale lening voor mensen
die zelf groene energie willen opwekken.
Alle gebouwen die onder beheer staan van de
gemeente Zwolle maken we binnen 10 jaar
duurzaam.
Bijvoorbeeld scholen en het stadhuis.
Net buiten de stad komt een plek waar we schone
energie opwekken.
Voor huizen die zelf geen zonnepanelen hebben.
We geven subisidiegeld aan Zwollenaren die groen
mos op hun platte dak willen.
Grond die niet gebruikt wordt is jammer. Je kunt er
ook iets voor de buurt mee doen.
Bijvoorbeeld door er een moestuin of crossbaan van
te maken.
Je afval scheiden moet zo makkelijk mogelijk
worden.
Zo kan het dat iedereen per jaar nog maar 100 kilogram restafval heeft.
Afval kan je opnieuw gebruiken.
Er komt iemand die bedrijven gaat helpen om afval beter te gebruiken.
Een ‘makelaar circulaire economie’.
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Oog voor een aantrekkelijke binnenstad
De binnenstad van Zwolle is heel mooi. Het is al heel oud.
Dat zie je aan de gebouwen, steegjes en pleinen.
Dat mogen we best wat meer laten zien aan de rest van Nederland.
We gebruiken de Grote Kerk daar voor.
Ook wordt de Peperbuskerk makkelijker te vinden
voor toeristen.
In Zwolle willen we grote en kleine winkels. Want
dat maakt het leuk om in Zwolle te komen.
Veel winkeliers en winkelpersoneel werken keihard.
Zij willen graag een dag vrij zijn om samen met
anderen te zijn.
Daarom vinden wij een vrije zondag heel belangrijk.
Dan zijn je familie en vrienden vaak ook vrij.
Als we afspraken gaan maken met andere politiek
partijen over de koopzondagen is dit belangrijk
voor ons.
De pleinen en straten in de binnenstad moeten
mooi en schoon zijn.
Zo dat iedereen wil komen.
Ook als je in een rolstoel of scootmobiel zit. Het
moet makkelijk zijn om overal in Zwolle te komen.
Er moeten ook veel tuintjes zijn. En plekken waar
kinderen kunnen spelen.
We vinden kunst belangrijk. Dat er in Zwolle altijd iets te zien is wat jij mooi vindt.
Zwolle is ook een echte studentenstad.
We willen ze alle ruimte om hun studententijd onvergetelijk te maken.
Dat betekent dat we ze meer willen betrekken bij wat er nog meer in de stad gebeurt.
Maar ook dat ze feesten kunnen geven. Wel zo dat andere Zwollenaren het ook goed vinden.
Oog voor vervoer

Het is nu heel makkelijk om in Zwolle te komen. Maar Zwolle groeit snel.
Over vijf jaar is het veel drukker dan nu.
Daarom moeten we goed nadenken over vervoer.
Fietsen wordt steeds belangrijker. Het is schoon, snel en gezond.
Fietspaden moeten daarom veilig zijn. En je moet ze snel kunnen vinden vanuit je huis.
Ook moeten er genoeg fietsenstallingen in de binnenstad komen.
Zodat je fiets altijd een plekje heeft.
In de binnenstad willen we minder auto’s.
Die maken de lucht vies en nemen veel ruimte in.
Maar als je een winkel hebt of in de binnenstad woont heb je een auto nodig.
Daar houden we rekening mee.
Dus zorgen we voor genoeg parkeerplekken net buiten de binnenstad.
Ook willen we veel minder grote vrachtwagens en bestelbussen in de binnenstad.
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Veel liever hebben we fietsbezorgers. Of andere slimme manieren van vervoer.
Zo is er meer ruimte in de binnenstad en is de lucht schoner.
Auto’s delen vinden wij een heel goed idee.
Daarom willen we ideeën bedenken om het delen van auto’s makkelijker te maken.
Ook willen wij meer oplaadpalen voor elektrische auto’s. Vooral bij openbare parkeerplekken.
Het openbaar vervoer helpen we door het station beter en toegankelijker te maken.
Straks wordt het nog gemakkelijker om per bus of trein te reizen.
Oog voor werken in Zwolle
In Zwolle zijn best veel bedrijven en banen.
Helemaal als je het vergelijkt met andere plaatsen in Nederland!
Maar er zijn meer banen nodig. Vooral op MBO-niveau.
Dat willen we samen met andere plaatsen in regio regelen.
Zo zorgen we ervoor dat bedrijven graag naar Zwolle komen.
Dat is goed voor Zwollenaren die een baan zoeken.
Banen zijn er steeds meer in de techniek en de ICT.
Daarom willen wij dat het onderwijs en die bedrijven goed samenwerken.
Ook willen we dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken.
Bijvoorbeeld als je een ziekte hebt waardoor je na een paar uur werk heel moe bent.
Of als je je baan bent kwijtgeraakt terwijl je al ouder bent.
Een jobcoach gaat je dan helpen.
Dit noemen we ‘sociaal ondernemen’. De ChristenUnie vindt dit heel belangrijk.
Oog voor buiten de stad wonen
Niet alleen de stad is mooi.
Ook plekken als Wythmen, Windesheim, Berkum, Spoolde en Westenholte zijn prachtig.
Dat willen we graag zo houden.
Dan moet er wel alles zijn wat je nodig hebt. Zoals een winkel, een pinautomaat en
brievenbussen.
Ook zijn goede fietspaden naar de binnenstad nodig.
Maar ook goed en snel internet is belangrijk. Zo blijven we met elkaar in contact.
Wij willen inwoners uit alle wijken helpen.
Samen brengen we goede ideeën verder.
In Windesheim werkt dat al goed. Ook Wythmen is druk bezig.
Samenwerken loont echt!
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OOG VOOR ELKAAR

De ChristenUnie heeft ook plannen voor de mensen die in Zwolle wonen. Die lees je hieronder:
Oog voor sport, muziek en cultuur
De meeste mensen ontmoeten graag andere mensen.
Vooral als we gaan sporten, muziek maken of iets van cultuur gaan bekijken.
In Zwolle zijn heel veel clubs, zoals sportclubs en muziekverenigingen.
Veel Zwollenaren zijn daar vrijwilliger.
Daar zijn we blij mee. We willen zelfs dat nog meer Zwollenaren mee kunnen doen.
Daarom willen we een fonds.
Speciaal voor ouderen die niet genoeg geld hebben om te sporten.
Voor kinderen is dat er al en dat houden we zo.
Ook willen we verenigingen voor muziek of cultuur blijven helpen.
Alle kinderen op Zwolse basisscholen krijgen iets mee van kunst en cultuur.
Oog voor gezonde keuzes
Elke dag maken we keuzes. Over wat we eten en drinken. Over hoeveel we bewegen.
Dat heeft allemaal invloed op onze gezondheid.
Daarom is goede en eerlijke voorlichting belangrijk.
Ook is het belangrijk dat scholen, bibliotheken en sportkantines gezond eten verkopen.
Het helpt als je met je fiets snel ergens kunt zijn. Daarom maken we fietsstraten.
Dan pak je sneller de fiets dan de auto.
Mooie speeltuinen helpen ook. Beweging wordt dan leuk.
We willen dat kinderen opgroeien in rookvrije ruimten.
Roken op school, bij speeltuinen en langs sportvelden doen we niet meer.
Dan is de kans groter dat kinderen later zelf gezonde keuzes maken.
Oog voor veilig Zwolle
Zwolle is al best een veilige stad. Daar zijn we blij mee.
Maar dat moeten we wel bewaken.
Veiligheid is een breed begrip.
Je veilig voelen is niet alleen dat er geen gevaar is.
Het gaat over je veilig voelen op straat en thuis.
Maar vooral ook dat je weet dat andere mensen in de buurt oog voor je hebben.
Dat je buren je kennen.
Dat je geholpen wordt als dat nodig is.
Als Zwollenaren daarvoor goede ideeën hebben helpen we ze.
Ook willen we dat wijkagenten veel aanwezig zijn in de wijk.
Zo houden we Zwolle samen veilig.
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Oog voor meedoen, ook bij armoede
Wij willen graag dat iedereen meedoet in Zwolle. Ook als je weinig geld hebt.
Als familie, vrienden en buren helpen we elkaar. Zo telt iedereen mee.
Maar ook de gemeente moet helpen. Dat is nu soms wel ingewikkeld.
Met allemaal verschillende regelingen en verschillende mensen.
Het is dan een flinke klus om het overzicht te houden.
De ChristenUnie wil dat gemakkelijker maken.
Als je te weinig geld hebt, moet er één persoon zijn van de gemeente die je helpt.
Die helpt je dan met alles te vinden. Zo maakt de ChristenUnie het makkelijker.
Zorg kost veel geld. We willen mensen die lang ziek zijn en mensen met een handicap helpen.
Bijvoorbeeld door ze geld te geven zodat ze de zorg kunnen blijven betalen.
Kinderen uit een gezin met schulden krijgen ook geld.
Zo kunnen ze sporten, op muziekles en op schoolreisje.
Als je schulden hebt verdien je een tweede kans. Dat doen we met goede hulpverlening.
En met een schuldhulpmaatje. Dat is een vrijwilliger die je helpt.
Bijvoorbeeld met je administratie.

Oog voor welzijn en zorg
In Zwolle zijn we er voor elkaar. We zien om naar elkaar.
Zo maken we een verschil in het leven van iemand anders.
Wij vinden dat de gemeente daar een handje bij helpt.
Soms heb je zorg nodig van professionals, mensen die zorg als werk hebben.
Dan is het fijn als je daar zelf in kunt kiezen. Aan kunt geven wat voor jou het beste is.
Dat vinden wij een groot goed. Daar staan wij voor.
Want zorg is niet voor iedereen hetzelfde. Maatwerk, noemen we dat.
De zorg goed aanpassen aan wat de situatie is.
Je kunt ook om meerdere redenen zorg krijgen. Dan willen we dat er erg goed wordt
samengewerkt.
Bijvoorbeeld met een gezins-PGB.
Misschien ben je chronisch ziek. Dat je de rest van je leven verder moet met de ziekte.
Dan vinden wij het niet nodig om elk jaar opnieuw na te gaan welke zorg je nodig hebt.
Nee, wij spreken liever met jou af wanneer we dat weer checken.
Zo werken we echt samen aan goede zorg.
Oog voor opgroeien in Zwolle
Opgroeien in een stabiel gezin is belangrijk.
Daar hebben kinderen hun hele leven iets aan.
Daarom willen wij jonge ouders een handje helpen als dat nodig is. Zij blijven de opvoeder.
Maar de gemeente kan wel vanaf de zijlijn helpen.
We willen vooral dat problemen snel gezien worden.
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Want voorkomen is beter dan genezen.
Daar hebben we veel geld voor over.
Ook de maatschappelijk werkers op scholen vinden we belangrijk.
En trainingen kunnen sportcoaches helpen om snel te zien of een kind hulp nodig heeft.
Als er jeugdhulp nodig is dan moet het echt om het kind en het gezin gaan.
We willen dat het hele gezin geholpen wordt. Niet de ene persoon wel en de ander niet.
Het gezin hoort bij elkaar.
Als er meerdere hulpverleners nodig zijn moeten zij goed samenwerken.
We willen een gezins-PGB zodat ouders zelf regie kunnen houden.
Oog voor ouder worden in Zwolle
Ouderen hebben Zwolle gemaakt tot wat het nu is.
Ze blijven daarom graag hier wonen. Het liefst op een
plek die ze goed kennen.
Dat vinden wij ook belangrijk.
Daarom willen wij dat ouderen tips krijgen voor de
inrichting van hun huis.
Zodat ze zolang mogelijk thuis kunnen wonen.
Ook is goede thuiszorg belangrijk. En hulp van buren.
Wij vinden de Krasse Knarrenhof in Aa-landen een
prachtig voorbeeld.
Dat is een plek die ouderen zelf bedacht hebben. Waar
ze lang kunnen blijven wonen.
En waar ze elkaar veel kunnen ontmoeten.
Van zulke plekken willen we er meer.
Ook moeten er plekken zijn waar je samen koffie kunt
drinken. Waar je de buren ontmoet.
Zulke ontmoetingsruimtes zijn heel waardevol.
De gemeente moet weer geld geven aan activiteiten
voor ouderen.
Voor leuke dingen zoals spelletjes of uitjes. Dat hebben ze verdiend.
Oog voor mantelzorgers en vrijwilliger
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onbetaalbaar!
Ze zijn echt onmisbaar voor wie ze helpen. Zwolle kan niet zonder mantelzorgers en vrijwilligers.
Wij vinden dat heel waardevol.
Daarom willen wij vrijwilligers echt de ruimte geven.
Mantelzorgers hebben soms ook zelf hulp nodig. Die steun verdienen ze.
Zodat ze er soms even tussenuit kunnen.
Als bedankje voor hun inzet krijgen ze ook een bedrag.
Dat willen wij verdubbelen naar 150 euro per jaar.
Want wij zijn ontzettend blij met ze.
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Oog voor nieuwe Zwollenaren
Zwolle is een plek voor iedereen. Ook voor mensen die gevlucht zijn uit onveilige landen.
Zwolle wil hen een veilige plek geven.
We helpen ze om hun bestaan weer op te bouwen. We willen wel dat zij zich ook inzetten.
Zo moeten ze een intensieve taalcursus volgen.
Ook vinden we het belangrijk dat ze vrijwilligerswerk gaan doen.
Want daar ontmoeten ze andere mensen. Ze kunnen er hun taal oefenen.
En ze kunnen iets betekenen in ons land.
Oog voor versimpelen
Het leven is best ingewikkeld geworden. Allemaal regels, dingen die je moet doen.
Kan het niet wat simpeler? Volgens ons wel.
Daarom willen we dat de gemeente alle regels en afspraken zo makkelijk mogelijk maakt.
In gewone taal, net als dit verkiezingsprogramma.
Geen moeilijke woorden die niemand kent.
Ook willen we dat iedereen kan zien wat de gemeente besloten heeft.
Alle besluiten over vergunningen, plannen en regels komen weer in de Peperbus te staan.
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