
  
Geachte fractie, 
 
Namens JOVD Zwolle wil ik u van harte feliciteren met uw benoeming!  
U mag de komende jaren aan de slag voor een mooier Zwolle. Als JOVD  
willen we ook aan de slag. We doen hieronder een aantal concrete maatregelen  
die in het coalitieakkoord kunnen worden geregeld. Uiteraard hopen we op uw steun  
voor deze maatregelen.  
 
 
 
Niels Tol 
Voorzitter JOVD Zwolle en omstreken 
 
 
Duurzaam Zwolle 
De JOVD Zwolle vindt duurzaamheid enorm belangrijk. Ook kleine stapjes helpen om de doelen uit het Pa-
rijsakkoord te halen. Zo vinden wij dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven: alle gemeentelijke 
panden moeten waar mogelijk voorzien zijn van zonnepanelen. Ook moeten ondernemers & inwoners ge-
stimuleerd worden om hun pand te verduurzamen. Dit kan uitstekend in de vorm van lagere gemeentelijke 
lasten.  
 
Coffeeshops  
Onnodige regelgeving omtrent coffeeshops moet verdwijnen. Zo mag een coffeeshop op dit moment geen 
terras hebben en is er nog een maximum aantal aan coffeeshops. Softdrugs moeten uit de criminele hoek 
worden gehaald en deze regels moeten dan ook worden afgeschaft.  
 
Als een van de initiatiefnemers van de pilot Vrije Sluitingstijden kijkt de JOVD positief naar de verruimde slui-
tingstijden voor natte (05.00) en droge (06.00) horeca. Coffeeshops moeten echter uiterlijk om 01.00 sluiten. 
Wij zien geen reden om deze uitzonderingspositie te handhaven. Daarom stellen we voor om de openings-
tijden te verruimen, zodat ondernemers zelf kunnen bepalen wanneer ze de deuren openen. Overigens blij-
ven we van mening dat door de overheid opgelegde sluitingstijden onwenselijk zijn.  
 
Festivals in Zwolle 
In de afgelopen jaren zijn veel festivals uit het centrum van Zwolle vertrokken. Dat is zonde: festivals zorgen 
voor een bruisende stad en festivalbezoekers kunnen nu moeilijker een drankje doen in de binnenstad. Fes-
tivals moeten niet doorgeschoven worden naar de randen van onze stad, maar het centrum moet weer 
centraal staan! De gemeente verleidt festivals om naar (het centrum van) Zwolle te komen.  
 
Bouwen in Zwolle 
Studenten houden er niet van om aan de randen van de stad te wonen. Er moet onderzoek komen naar de 
mogelijkheid voor meer studentenwoningen rond de binnenstad in de vorm van hoogbouw. Zwolle is na-
melijk een groeiende studentenstad en dit moet gestimuleerd worden. Gasloos en energieneutraal bouwen 
moet de standaard zijn bij zowel coöperaties als bij private instellingen.  
 
Vrijheid van vervoer 
Milieuzones zijn onpraktisch & vrijwel effectloos gebleken en zullen vooral hinder veroorzaken. Wij vinden 
dan ook dat deze zones geen plek in Zwolle hebben. 

Er moeten genoeg autoparkeerplaatsen zijn in de gemeente, niet alleen rond de binnenstad maar 
ook in de meer afgelegen wijken. De gemeente stimuleert elektrisch rijden door laadpalen aan te leggen.  

Ook parkeergelegenheid voor fietsen moet er voldoende zijn. Het is nu verboden om op de pleinen 
in de binnenstad te parkeren. Regelmatig staan er fietsen rijendik in de binnenstad. Parkeergelegenheden 
moeten verspreid worden over de binnenstad, waardoor het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd.  
 
Kraken 
De JOVD wenst een strengere handhaving van de wet op kraken en leegstand. Kraken is strafbaar en uiter-
aard moet de wet gehandhaafd worden. Bij melding van een kraakpand moeten de politie en gemeente 
z.s.m. optreden en de illegale krakers de wettelijke straf opleggen. 


