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ZWOLLE WERKT

VOORWOORD
Dank u wel dat u een blik werpt op onze agenda voor Zwolle. Ik geloof dat het besturen van
een stad op een open, eerlijke en duidelijke manier samen met de Zwollenaren moet
worden vormgegeven. Het is immers uw huis, straat buurt of wijk waar de besluiten over
genomen worden. Daarom schrijft u mee aan onze agenda door nu kennis te nemen over
hoe we vooruit willen gaan. Maar tegelijkertijd blijft u meedenken over nieuwe stappen die
onze stad in de komende tijd moet zetten. Ik hoop dat dit programma u een goed idee
geeft waar de VVD Zwolle en ik staan op de belangrijkste onderwerpen waar onze stad mee
te maken krijgt.
Ik wil dat in Zwolle meer werkt komt, dat onze stad beter bereikbaar wordt en dat de
veiligheid groeit. Werk, veiligheid en bereikbaarheid zijn de drie pijlers die de rode draad
vormen waarmee de VVD Zwolle de komende jaren de stad gaat verbeteren.
Ik hoop dat onze agenda u inspireert. Om mee te denken, mee te werken, mee te
praten en het gesprek aan te gaan met ons, uw familie, uw buren en uw collega’s. U kunt
altijd vertellen wat u vindt van onze plannen voor de toekomst van Zwolle. Wij willen altijd
ideeën horen over hoe we ons beleid sterker kunnen maken. Uiteindelijk ligt het bestuur
van de stad namelijk in uw handen, waar het hoort te liggen. Als we beleid willen hebben
dat goed is voor Zwolle, hebben we Zwollenaren nodig die helpen dat beleid vorm te geven.
Het moment van Zwolle is nu. We vormen de kern van de economisch sterkste regio van
Nederland en hebben dankzij alle Zwollenaren een bruisende, veilige en inspirerende
stad. Daarom vraag ik u om uw stem op de VVD Zwolle uit te brengen.

Hartelijke groet,

René de Heer
Lijsttrekker

Website: www.vvdzwolle.nl
Twitter: @vvdzwolle

INLEIDING
Het is een tijd om te kiezen. Tijd om goede en duidelijke keuzes te maken, om Zwolle te
laten groeien in haar rol van een vitale en veerkrachtige stad. Onze stad groeit met
gemiddeld duizend inwoners per jaar en heeft een grote aantrekkingskracht op het
bedrijfsleven. Met een liberale visie op ruimte geven en snoeien in regels is Zwolle de
sterkste economische regio van Nederland geworden. Een positie waarbij we het ons echter
niet kunnen veroorloven om tevreden achterover te leunen. We moeten blijven investeren
om er zo sterk mogelijk voor te staan. Dat is in het belang van elke Zwollenaar. Er is werk aan
de winkel.
De VVD Zwolle gelooft in de kracht van vernieuwend ondernemen, mensen die vooruit
willen en de samenwerking die zo kenmerkend is voor de Zwollenaren. De ongekende
economisch en financiële crisis die veel Zwollenaren direct heeft geraakt laat diepe sporen
na. Het enige antwoord hierop is een voortdurende investering in de goede uitgangspunten
van onze stad: bereikbaar, aantrekkelijk, groen en veilig. Op die Zwolse krachten bouwen we
verder. Met die kracht ontstaan nieuwe banen.
Een scherpe balans is dus nodig. De VVD Zwolle wil dat onze stad, gezamenlijk met partners,
investeert in goede voorzieningen en een stevige economie.
De beste dagen voor Zwolle moeten nog komen. Het zijn Zwolle en de regio die in heel
Nederland een voorbeeld zijn en zullen blijven over hoe sterk een stad kan zijn en hoe goed
een regio kan werken. Dat is alleen mogelijk met alle Zwollenaren. Als wij het vertrouwen
krijgen om nog vier jaar met een sterk beleid in Zwolle aan de slag te gaan, zullen we ons
inzetten om de sterke positie van Zwolle in Nederland verder te verstevigen.

DE KRACHT VAN ZWOLLE
WERK VEILIGHEID BEREIKBAARHEID
Zwolle is het knooppunt tussen het
Westen, Noorden en Oosten van
Nederland. Het is één van de drie
economische kernen in ons land met een
onbetwist hoge economische notering in
de Elsevier’s ranglijst van sterkste
Nederlandse economieën. Zwolle vormt
het middelpunt van een regio die
650.000 mensen telt. Onze stad heeft
ruim 124.000 inwoners en biedt aan
89.000 mensen werk. Cijfers waarachter
mensen schuil gaan die hard werken om
een bijdrage te leveren aan de positie
van Zwolle.
Gewortelde familiebedrijven, een goed
functionerend MKB en sterke,
internationaal opererende organisaties
vormen een stevig fundament onder de
economie van de stad. De Zwollenaren
maken Zwolle tot een levendige,
bruisende en aantrekkelijke stad om in
te wonen. Die stevige basis, met
tevreden inwoners, is iets om trots op
te zijn. Maar het is ook zaak dat te
koesteren, het niet als vanzelfsprekend
te zien en zeker niet om stil achter over
te leunen.

De economische crisis laat diepe sporen
na. Mensen staan aan de kant en de
woningmarkt ligt bijna stil. De
economische crisis belemmert mensen
dus in hun perspectief en ambitie. Dit
verdient een krachtig bestuurlijk
antwoord. Een VVD antwoord. Kort
samengevat: houd de basis op orde,
formuleer agenda’s voor knelpunten in
Zwolle, benoem uitdagingen en pak deze
samen met de stad aan.

DE BASIS OP ORDE
MET EEN BEREIKBARE STAD BEREIK JE MEER
Met de auto, lopend, fietsend, met de bus, of de trein: mobiliteit
is een kwestie van kiezen, niet van uitsluiten.

Autoverkeer
Verkeersveiligheid krijgt bij de VVD Zwolle
de hoogste prioriteit, want ongelukken
moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen. Een ander belangrijk punt
vinden wij het toekomstbestendig maken
van de verbindingen in Zwolle. Dit doen
wij door:

•
•
•
•
•
•

Dynamisch verkeersmanagement;
Verbeteren ring om de binnenstad;
Verdubbelen N35;
Aanleg aansluiting N340 op A28;
Onderzoek knelpunten Blaloweg en
Spooldercircuit;
Zwolle moet kunnen doorrijden.
De VVD Zwolle wil dat de
maximumsnelheid op de
volledige ring omhoog gaat naar
70.

Fietsen
Zwolle is een echte fietsstad, met mooie
fietsroutes als Rondje Zwolle, maar ook
met functionele fietspaden van en naar
de binnenstad. De VVD Zwolle is blij dat
fietsers in Zwolle de ruimte krijgen zich
op een veilige manier van A naar B te
bewegen. Dit houden dan wel verbeteren
we door:

•
•
•

Het aanleggen van
toekomstbestendige fietspaden;
Fietsparkeren bij station en
binnenstad flexibel uit te breiden;
Snel ontsluiten van buitengebied.

Fietsen brengt ook een ergernis met zich
mee. Of eigenlijk wordt dit veroorzaakt
door het fietsparkeren. Verkeerd
neergezette fietsen, tegen kerken of
midden op pleinen, zijn niet alleen lelijk
voor het stadsgezicht, maar ook onveilig
voor hulpdiensten en minder validen. En
dat terwijl er plaats genoeg is in vaste en
mobiele standaards. Op fout gestalde
fietsen wordt wat de VVD betreft dan ook
strenger gehandhaafd.

DE BASIS OP ORDE
DE ECONOMIE REIST VIA INFRASTRUCTUUR
Met de auto, lopend, fietsend, met de bus, of de trein: mobiliteit
is een kwestie van kiezen, niet van uitsluiten.
Spoorzone & Openbaar Vervoer
Met de ontwikkeling van de Spoorzone
wordt Zwolle een kernknooppunt van
vervoersbewegingen in de regio en
Nederland. Daarvoor moeten we zorgen
dat:

•
•

•

Bedrijven zich makkelijk kunnen
vestigen bij het station;
Er voldoende parkeerplekken en
fietsenstallingen aan zowel de
Noord- als Zuidkant
van het station zijn;
Het een nog aantrekkelijker
woon- werk- en verblijfsgebied
wordt.

Parkeren
Net als fietsers, moeten ook
automobilisten makkelijk in (de buurt
van) het centrum kunnen komen.
Nogmaals: mobiliteit is een kwestie van
kiezen, niet van uitsluiten. Kies je voor
de auto, omdat je veel moet halen of
minder mobiel bent, dan moet je de
auto ook in of vlakbij de binnenstad
kunnen parkeren. Dit betekent:

•

•
Het Kamperlijntje krijgt van de VVD
een tweede leven. Uitgangspunt
hierbij is een goede verbinding tussen
twee steden. Verbeterpunten zijn:

•

Een goede ontsluiting van
Stadshagen door een derde
ingang te maken met een tunnel
onder het spoor.

•
•
•
•

Geen parkeerplaatsen
opheffen, tenzij daar
vergelijkbare alternatieve
plekken
voor terugkomen;
Het Noordereiland moet blijven als
parkeergarage;
Een parkeergarage op het
Katwolderplein is noodzakelijk;
Meer ruimte voor
kortparkeren;
Experimenten met dagtarieven;
Zorgen voor goede
verkeerscirculatie door
venstertijden van
pollers te onderzoeken.

DE VVD-AGENDA VOOR ZWOLLE
DE VVD WERKT

OUD BESTAAT NIET
Werk
Financiële onafhankelijkheid en
eigenwaarden zijn een groot goed.
Mensen die werken kunnen voor zichzelf
en hun gezin zorgen. Dit maakt
zelfstandig en geeft keuzevrijheden. Toch
kan of wil niet iedereen aan het werk.
Wat de VVD Zwolle betreft komt daar
verandering in. Wie wil werken, maar
door de crisis of een handicap niet aan
een baan komt, wordt in de goede
richting geholpen. Wie kan werken, maar
dat niet wil, zal daar de consequenties
van ervaren. Het onnodig teren op geld
van de overheid wordt bestraft. Alleen
zo houden we het sociale vangnet
voor diegenen die het echt nodig
hebben betaalbaar.
Elke Zwollenaar moet de vaardigheden
hebben die de arbeidsmarkt van
vandaag vraagt. De VVD Zwolle helpt
mensen aan een baan door:

•

•

•

Een Werkgelegenheidspact op te
stellen om ouderen zonder baan
effectiever met het bedrijfsleven
in contact te brengen;
Waardevolle arbeidskrachten die
(tijdelijk) zonder werk zitten in
te zetten om onder andere
jongeren op te leiden in hun
werkveld;
Overbodige regels te
schrappen zodat
ondernemers sneller
werknemers met een
beperking in dienst kunnen
nemen.

We versterken Zwolle als de magneet
voor banen en productiewerk door:

•

•

•

Een flexibel vestigingsklimaat dat
meebeweegt met wensen van
klanten;
Te investeren in de innovatie
en het onderzoek van
onderwijs om op die manier de
banen van morgen te creëren
in Zwolle;
Bedrijven te helpen in hun
huisvesting en personeelsstrategie.

GOED ONDERWIJS CREËERT GOEDE BANEN
Onderwijs
Zonder diploma school verlaten is slecht
voor je kansen op de arbeidsmarkt en het
waarmaken van ambities. Met jongeren,
scholen, werkgevers en ouders willen we
schooluitval terugdringen. De VVD Zwolle
wil dat je pas van school afgaat als je een
diploma hebt gehaald. Alles wat in onze
mogelijkheden ligt om vroegtijdig en
ongediplomeerd schoolverlaten tegen te
gaan, pakken we samen met
onderwijspartners, VNO-NCW en MKB op.
De VVD Zwolle wil de schooluitval en
ongekwalificeerde uitstroom
beperken. Scholing is noodzakelijk
voor een baan. Spijbelen is not done
en pakken we aan:

•

•

Er worden extra
leerplichtambtenaren
aangesteld die de
bevoegdheden hebben om
spijbelen in de kiem te smoren;
Ongeschoolde jongeren gaan we
samen met MKB en bedrijfsleven
klaarstomen voor gerichte banen
in Zwolle en regio.

DE VVD-AGENDA VOOR ZWOLLE
JE EIGEN HUIS IS GEEN SPAARPOT VOOR DE OVERHEID
Wonen
In de ideale situatie heeft iedere
Zwollenaar een dak boven zijn hoofd.
Daarom moeten we zowel in de sociale
sector als in het duurdere segment gaan
bouwen zodat voor de smalle en brede
beurs woonruimtes beschikbaar zijn. Dit
bevordert daarnaast de doorstroming op
de huizenmarkt. Woonambities staan
daarbij centraal: er worden vooral
woningen gebouwd die mensen graag
willen kopen of huren. Energiezuinig,
ruim, mooi gelegen in centrum of juist in
stedelijk groen. Iedereen moet het huis
van zijn dromen in Zwolle kunnen vinden.
Het heeft voor de VVD Zwolle de
absolute prioriteit om huiseigenaren
en huurders in onze stad
de mogelijkheden te geven de
woningmarkt weer te laten bloeien:

•

•
•
•
•

Iedereen vindt het huis van
zijn wensen in Zwolle of
heeft de ruimte dat zelf te
realiseren;
Zorgen dat voor alle doelgroepen
van de woningmarkt
wordt gebouwd;
De welstandscommissie krijgt
minder zeggenschap;
Zwolse woningbouw moet
levensloopbestendig zijn;
Wachtlijsten zijn lang, die moeten
korter.

Cultuur
Cultuur is zelfstandig in staat publiek te
binden. De Fundatie is daarvan het
sprekend voorbeeld. De
vanzelfsprekendheid voor het
verkrijgen van subsidies is wat de VVD
Zwolle betreft voorbij. Steeds meer
staan samenwerking en
vraaggerichtheid voorop.
Vanzelfsprekend met als kroon kwaliteit.
Door te kijken naar combinaties van
evenementen is het mogelijk
slagvaardiger een breder publiek aan
te trekken en bezoekersaantallen te
verhogen. Instellingen hebben vaak de
neiging om flink uit te dijen in hun
takenpakket. Door meer samen te
werken en krachten te bundelen doet
een ieder dat waar hij goed in is en is
het eindresultaat nog beter:

•
•
•
•
•

•

Samenwerking tussen culturele
instellingen wordt
randvoorwaarde;
Voor culturele organisaties moet
gelden: schoenmaker blijf bij je
leest;
Ruimte voor particuliere,
ongesubsidieerde kunst;
Er moet gekeken worden naar de
beste invulling van de exploitatie
van Hedon;
Het Stedelijk Museum moet
terug naar haar oorspronkelijke
functie van regionaal historisch
museum;
Culturele instellingen en
initiatieven dienen de
meerderheid van hun inkomsten
zelf te genereren of te werven, de
gemeente springt alleen bij als er
concrete plannen zijn om binnen
drie jaar zelfvoorzienend te zijn.

DE VVD-AGENDA VOOR ZWOLLE
ZONDAG IS ZWOLLE OOK OPEN
Sport
Zwollenaren blijven gezond door te
sporten en er is extra aandacht
nodig voor de jeugd. Overgewicht is
een steeds groter wordend
probleem. Een probleem dat zo jong
mogelijk tegen moet worden
gegaan. Een goed aanbod in
sportvoorzieningen en extra
aandacht op school zijn belangrijk
om dat aan te pakken:

•
•

•

•

In elke wijk moet het mogelijk zijn
om het hele jaar door te sporten;
De VVD is voorstander van het
omvormen van Sportservice
naar een zelfstandig
sportbedrijf;
Professionele sporters inspireren
en stimuleren sportdeelname en
daarom streven we een goed
topsportklimaat na;
We kunnen het sportseizoen
verlengen om langer trainen
mogelijk te maken.

Gezellige stad
Zwolle bruist en er zijn veel
evenementen die worden bezocht
door inwoners en mensen uit de wijde
regio. Zij kunnen terecht in een
veelzijdig horecaklimaat. Zwolle is een
studentenstad met 35.000 studenten
die de stad verlevendigen. We willen als
gemeente een ‘ja-tenzij’ houding
aannemen ten opzichte van initiatieven
uit de stad en daar hoort zo min
mogelijk regulering bij. Het aantrekken
van grote publiekstrekkers is goed voor
de Zwolse economie:

•
•
•
•

•

Sluitingstijden van de horeca
worden vrijgegeven;
Alle supermarkten (dus niet slechts
een kleine selectie) mogen ‘s
zondags open;
Ondernemers beslissen zelf over
hun openstelling, zoals ’s avonds of
op zondag;
In unieke gevallen moet binnen 48
uur via een spoedprocedure een
vergunning kunnen worden
afgegeven;
Verenigingen moeten net als
horeca en
evenementenorganisators meer
ruimte krijgen om Zwolle voor
studenten aantrekkelijker te
maken.

INVESTERINGSPROGRAMMA
BEDRIJVEN KRIJGEN IN ZWOLLE DE RUIMTE OM TE GROEIEN
In 2014 hebben we als stad nog steeds te
maken met de uitwerkingen van de
crisis. Maar er komt een tijd na de crisis
en Zwolle moet dan klaar staan. Dat
betekent kansen grijpen, maar ook kijken
waar de crisis ons verhinderd heeft om
de afgelopen jaren te investeren. Samen
met aannemers, architecten en
ondernemers gaan we het herstel
optimaal inrichten. Als we de crisis
achter ons hebben gelaten, geeft de VVD
Zwolle de absolute prioriteit aan:

•

•
•
•

Het aanpakken van de leegstand
in de binnenstad door het starten
van ondernemingen aan te
moedigen;
Het ontwikkelen van de
Spoorzone en de Melkmarkt;
Het dichten van gaten in het
stadsgezicht van de binnenstad;
Het wonen boven winkels
moet gestimuleerd worden.
Bewoning van winkelstraten
vergroot het gevoel van
veiligheid en vergroot
aantrekkelijk woningaanbod.

ONDERNEMERSCHAP MOET LONEN
Financiën
Mede door het strakke financiële beleid
van de VVD Zwolle is de OZB in de
afgelopen jaren met uitzondering van de
inflatiecorrectie niet gestegen. Hetzelfde
geldt voor de kosten voor leges. Door
het afschaffen of vereenvoudigen van
regels zijn die kosten niet explosief
omhoog gegaan. Grootschalige
bezuinigingen zijn opgevangen door te
besparen op de ambtelijke organisatie
en het schrappen van beleid in plaats van
te kijken naar de inkomstenkant van de
gemeente. Op die koers blijven we de
komende vier jaar:

•
•
•
•

Lokale belastingen, zoals de
precariobelasting, worden
hervormd;
Vanuit het hele land worden
bedrijven (en daarmee banen)
naar onze stad gehaald;
We moedigen investeringen in het
MKB aan;
Er wordt een omgeving
geschept waar financiering en
regelgeving geen problemen
moeten opleveren.

UITDAGINGEN
EEN SOCIAAL VANGNET, GEEN HANGMAT
Zorg
We staan voor de overgang van de
verzorgingsstaat naar een
participatiemaatschappij. Er komen
meer taken bij de gemeente te liggen
en er is minder geld beschikbaar.
Inwoners krijgen hiermee de taak extra
eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Die omslag wordt op dit moment
voorbereid en gaat over werk, zorg en
jeugdzorg. De VVD Zwolle hanteert de
volgende uitgangspunten:

•

•

Organisaties die met
(jeugd)zorg, welzijn en
arbeidstoeleiding bezig zijn,
moeten samenwerken en de
klant centraal zetten;
Alle taken moeten worden
uitgevoerd binnen het door
Den Haag beschikbaar
gestelde budget;

•

•
•

•

Ondernemerschap om de nieuwe
taken op een goede en
verantwoordelijke manier uit te
voeren, wordt gestimuleerd;
Geld is beschikbaar voor hen die
het echt nodig hebben;
Bedrijfsleven, onderwijs en de
zorgsector moeten aan tafel om
Zwolse innovatie en techniek te
stimuleren;
De hoogte van uitkeringen
moet scherp in de gaten
worden gehouden: een
uitkering mag nooit een
vervanging worden voor een
baan.

De jongste Zwollenaren zijn belangrijk voor de VVD: zij moeten zich optimaal
kunnen ontwikkelen. We zorgen er daarom voor dat:

•
•
•
•

Voorzieningen als speeltuinen en sportmogelijkheden in elke wijk
aanwezig zijn;
Zij waar mogelijk betrokken worden bij ontwikkelingen in de stad;
De GGD met goede preventieprogramma’s komt;
Kinderen met problemen worden geholpen door samenwerkende
organisaties.

UITDAGINGEN
HET WEER KAN DE OVERHEID NIET VERANDEREN
Duurzaamheid
Uitdagingen van een veranderende wereld kunnen we alleen goed aanpakken door
ons aan te passen en innovatie in de particuliere sector te stimuleren:

•

•

•
•

Ondernemers moeten worden aangespoord mee te gaan in de
uitdaging om aanpassing aan de problematiek centraal te stellen.
Dat stelt ons in staat maatregelen te nemen, innovatie en creativiteit
aan te sporen en om zelfs voordeel te behalen bij de klimaatopgave
die voorligt;
Samen met de provincie, het Rijk en Europa werken aan
stevige en hoge dijken, ruimte voor de waterwegen rondom
Zwolle;
Nieuwe wijken zo aanleggen dat ze delta proof zijn -en dus veiligmocht er een keer iets mis gaan;
Er worden geen op subsidie draaiende windmolens gebouwd die het
Zwolse landschap aantasten.

KNELPUNTEN
ZWOLLE IS VAN U NIET VAN CRIMINELEN
Veiligheid
Leven begint in een veilige
woonomgeving. Uit onderzoek blijkt
dat sociale cohesie in een wijk het
gevolg in plaats van de aanleiding is
van een veilige buurt. Door middel van
cameratoezicht, aandacht van de
politie en actief, laagdrempelig en
goed contact tussen autoriteiten en
buurt maken we de buurt veilig,
leefbaar en prettig.

Woninginbraken zijn een diepe
schending op het bezit en de
persoonlijke leefomgeving van
Zwollenaren. De politie moet prioriteit
maken van het achterhalen van de
criminelen en het is essentieel dat zij zich
zo snel mogelijk moeten verantwoorden
voor de rechter. Met speciale inzet om
buurtbewoners alert te maken op de
aanwijzingen en preventie willen we die
misdaad terugdringen.

BEHANDEL CRIMINELEN NIET ALS BOEFJES
•
•
•
•
•

Er komt onderzoek hoe de zichtbaarheid en effectiviteit van de politie in elke wijk
te vergroten is;
Een speciaal team gaat zich richten op woninginbraken;
Initiatieven als burgerwachten worden gestimuleerd: zo is ook de buurt betrokken
bij het verbeteren van veiligheid;
Extra politie-inzet of camerabewaking op bekende onveilige of
problematische locaties in de stad;
Probleemgroepen die overlast veroorzaken worden in kaart gebracht en aangepakt
via boetes, taakstraffen en locatieverboden.

BETAALBARE OVERHEID
LAGE LOKALE LASTEN
De VVD Zwolle wil lastenverlichting die in de portemonnee van de hardwerkende
Zwollenaar terecht komt. Omdat lage lokale lasten de financiële mogelijkheid van
Zwollenaren vergroten. Dat verdient u. Dat betekent:

•
•
•
•

Geen stijging van de lokale lastendruk, anders dan de inflatiekosten;
Wanneer Zwolle weer economische opgang kent, dat betekent dat lokale
lasten verlicht kunnen worden;
Een begroting die in balans is. Een sluitende begroting krijgen we door goed te
kijken naar het efficiënt uitvoeren van onze taken. Een verantwoordelijke overheid
geeft niet meer uit dan er binnen komt;
De VVD Zwolle staat voor een betere besteding van subsidiegelden. We kunnen veel
winst halen door kritisch te kijken welke instellingen en initiatieven geld krijgen en
wat daar mee gedaan wordt. Daarom wordt elke subsidie na drie jaar herzien.

BEGINNEN BIJ DE BURGER
De overheid is er voor de burger. Daarom moet zij aanspreekbaar, bereikbaar en
betrouwbaar zijn. Zwolle is een grote stad met veel maatschappelijke voorzieningen die
grote invloed hebben op hun omgeving. Bij ingrijpende beslissingen in een buurt moet
samen met betrokken partijen draagvlak worden gecreëerd, waarmee de gemeente
legitimiteit en vertrouwen krijgt.

