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Inleiding 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SP Zwolle. In dit verkiezingsprogramma laten wij

zien wat onze ideeën zijn over de ontwikkelingen van onze stad en hoe wij naar de toekomst 

van Zwolle kijken.

Zwolle is een fijne stad om te wonen. We hebben een prachtige historische binnenstad, 

prettige woonwijken en een mooi groen buitengebied. Nergens wordt zoveel vrijwilligerswerk

gedaan als in Zwolle, daar mogen we trots op zijn. Zwolle is niet alleen een mooie stad, maar 

ook een sociale stad. 

Helaas zien we dat niet terug in de politiek. Er is een groeiende ongelijkheid en 

maatschappelijke tweedeling in onze stad. Voor een groot deel komt dit door tientallen jaren 

neoliberaal beleid in Den Haag. Rechts kabinetsbeleid heeft ervoor gezorgd dat zeggenschap 

over publieke voorzieningen steeds meer is weggehaald bij de mensen en aan de markt is 

overgeleverd met rampzalige gevolgen. Basisbehoeften als een betaalbaar thuis, 

bestaanszekerheid en toegang tot goede zorg zijn voor steeds meer mensen niet langer 

vanzelfsprekend. Dat een stad een voedselbank heeft vinden we bijna normaal. 

Ook op het Zwolse stadhuis is onvoldoende oog voor de problemen van gewone mensen. De 

coalitie op het stadhuis staarde zich de afgelopen jaren blind op de status van vierde 

economische topregio. De wooncrisis verergerde en belangen van wijkbewoners, groen en 

natuur legden het regelmatig af tegen de  economische belangen van enkelen. Voor een dure 

loopbrug waren tientallen miljoenen te vinden, voor kinderen in armoede geen cent.

Er zijn enkelen die wel profiteren. Het aantal miljonairs neemt jaarlijks toe en huisjesmelkers 

en speculanten vergaren gouden bergen. Dit is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van 

rauw kapitalisme en politieke keuzes gericht op eigenbelang en de korte termijn. 

Dit is de tijd om ongelijkheid actief te bestrijden. Dit is de tijd om het  algemeen belang en 

zeggenschap van alle inwoners weer boven winst van enkelen te plaatsen. Dit is de tijd om 



met iedereen die vindt dat het beter moet alternatieven te maken voor het kapitalisme. Dit is 

de tijd voor solidariteit.

Dat is geen makkelijke opgave, daar zijn strijd en goede alternatieven voor nodig. De 

afgelopen jaren heeft de SP laten zien dat door ons te organiseren en samen te strijden het 

voor gewone mensen mogelijk is het tij te keren en verbeteringen af te dwingen in het 

openbaar vervoer en de eigen buurt. Dat is de kenmerkende werkwijze van de SP en dat 

blijven we doen. 

Met dit programma willen we werken aan een gemeente die aan de zijde van haar inwoners 

staat en niet alles overlaat aan de markt. Door een goede uitslag bij de verkiezingen 16 

maart. En daarna samen te werken met iedereen die onze analyses deelt en durft na te 

denken over alternatieven voor de markt en het kapitalisme. 



1. Volkshuisvesting

Een dak boven je hoofd is een absolute basisbehoefte. Een veilig thuis is de basis voor een fijn

en menswaardig bestaan. Die behoefte staat onder druk. Het aantal dak- en thuislozen is in 

Nederland in 10 jaar verdubbeld. Steeds meer mensen komen in de knel of stellen hun 

toekomstdromen uit omdat ze geen passende betaalbare woning kunnen vinden.

Door de verhuurdersheffing moeten woningbouwcorporaties jaarlijks miljoenen aan belasting

betalen, geld dat wordt opgehoest door huurders. Hierdoor blijven de huren stijgen en 

worden broodnodige investeringen niet gedaan. Ook zijn er veel sociale huurwoningen 

verkocht. Veel van deze problemen worden veroorzaakt door rechts kabinetsbeleid. 

De gemeente faalt ook al jaren om lokaal te zorgen voor voldoende betaalbare woningen. De 

enorme wachtlijst voor een sociale huurwoning wordt al jaren langer. Betaalbare 

koopwoningen

 worden ook steeds schaarser.  Bestaande afspraken zijn regelmatig gebroken om vervolgens 

meer dure woningen te bouwen. Dat zagen we bij de Schuttervaerkade en bij de Zwarte 

Waterzone. Woningen die al lang gebouwd hadden moeten zijn staan er nog altijd niet. 

Ondertussen wordt huisjesmelkers en beleggers niks in de weg gelegd om onze betaalbare 

woningen op te kopen. 1 op de 8 woningen gaat in Zwolle naar een belegger. 

We breken radicaal met dit beleid en zetten het woonrecht centraal. Allereerst door op korte 

termijn fors extra sociale huurwoningen te bouwen. Alle nieuwe bouwprojecten moeten 

voldoende betaalbare woningen hebben. Woningen zijn om in te wonen, niet om mee te 

beleggen. Middeninkomens zitten nu vaak vast tussen wal en schip. Ze kunnen niet kopen en 

verdienen teveel voor een sociale huurwoning. We dwingen hen niet langer in dure 

particuliere huur te wonen. We bouwen meer betaalbare koop en middeninkomens krijgen de 

mogelijkheid in de sociale huur te wonen.  Alleen zo gaan we tweedeling tegen en voorkomen

we dat Zwolle een stad voor de rijken wordt. 



Onze voorstellen:

• Minimaal 60 procent van nieuw te bouwen woningen wordt sociale huur en betaalbare

koop. De verdeling goedkoop/middelduur/duur stellen we bij van 30/40/30 naar 

40/40/20.

• Er komt een urgentieregeling voor sociale huurwoningen. 

• Er komt een opkoopverbod voor huisjesmelkers, speculanten en beleggers. Als je een 

woning koopt moet je er ook zelf in gaan wonen. Hierdoor blijven koopwoningen 

beschikbaar voor woningzoekenden. 

• Er komt een leegstandsboete voor woningen en bedrijfspanden die lang leegstaan. 

• Een huurteam gaat misstanden en te hoge (kamer)huren actief opsporen en 

aanpakken.

• We gaan grootschalig gebruik maken van erfpacht op gemeentegrond. Hierdoor 

kunnen we betaalbare woningen bouwen.

• Er komt een vergunningstelsel voor commerciële verhuurders. Foute verhuurders 

worden aangepakt. Zo kunnen we verhuurders ook verplichten panden te 

verduurzamen.

• We stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen.

• De sociale huur wordt zoveel als mogelijk open gesteld voor middeninkomens, dit 

heeft de voorkeur boven dure ‘middenhuur’.



• Op korte termijn bouwen we extra goedkope sociale huurwoningen gebaseerd op het 

model zoals in de Mimosastraat en op Oosterenk al zijn toegepast door de 

woningbouwcorporaties. 

• De gemeente maakt afspraken met grote bedrijven die naar Zwolle komen over 

huisvesting van arbeidsmigranten en met onderwijsinstellingen over de huisvesting 

van internationale studenten.

•
• Woningen moeten toegankelijk zijn. Niet elke woning is passend voor bijvoorbeeld 

iemand in een rolstoel. Iedereen heeft recht op een geschikte woning, daarom komen 

er eisen voor toegankelijkheid. 

• Niemand mag op straat komen te staan. Bij tijdelijke of semi-permanente huisvesting 

en campuscontracten is altijd sprake van een (her)huisvestingsplicht. 



2. Volksgezondheid

Als gezondheid een eigen keuze was, dan was nooit iemand ziek. Toch wordt ziekte door de 

politiek beboet met eigen risico en eigen bijdragen. Het maakt uit waar je woont en wat je 

inkomen is. Er zijn in Zwolle  sociaal-economische gezondheidsverschillen. Die worden 

veroorzaakt door armoede, slechtere leefomstandigheden en hoge zorgkosten. Iedereen heeft 

recht op dezelfde goede zorg en deze moet voor iedereen toegankelijk zijn. 

De gemeente moet de voorwaarden scheppen voor goede gezondheid. Door te zorgen voor 

een gezonde leefomgeving, het bestrijden en voorkomen van armoede en laagdrempelige 

zorg in de buurt. Uitgevoerd door zorgprofessionals die we vertrouwen geven en zonder 

geldverslindende bureaucratie en eigen bijdragen.

De afgelopen 4 jaar is een bezuinigingscampagne gevoerd op de zorg. Dit heet op het 

stadhuis de ‘hervormingsagenda’. De SP wees al in 2018 op het feit dat deze operatie 

gedoemd was te mislukken.  En daarin kregen we gelijk. Telkens weer bleek dat het niet 

mogelijk is fors te bezuinigen zonder de kwaliteit van zorg te verslechteren. Marktwerking, 

topinkomens en winsten van zorgcowboys maken de zorg onnodig ingewikkeld en duur. Door 

marktwerking tegen te gaan maken we de zorg beter en goedkoper. De SP wil inzetten op 

preventieve zorg en gezondheid. Niet als bezuiniging, maar als investering. Wie behoefte heeft

aan zwaardere zorg krijgt altijd professionele zorg. We stoppen met zorg afschuiven op nu al 

belaste mantelzorgers en inwonende kinderen. 

Er zijn nu vaak wachtlijsten bij beschermd wonen en andere hulpinstellingen, mede omdat er 

onvoldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn om naar door te stromen. Dat pakken we

aan door op korte termijn meer te bouwen. 

Dit college heeft de collectieve zorgverzekering voor minimahuishoudens afgeschaft. In die 

polis konden minimahuishoudens hun eigen risico en eigen bijdragen verzekeren. Die keus en

die bestaanszekerheid is hen voor 2022 en verder ontnomen. Dat moet zo snel mogelijk 

worden rechtgezet.



Onze voorstellen:

 We richten een gemeentelijke thuiszorgorganisatie op, zonder marktwerking en zonder 

eigen bijdrage. Werknemers komen in vaste dienst, zodat cliënten een vertrouwde hulp

hebben. Zo stellen we de zorg voor mensen in de stad centraal, in plaats van winst voor

zorgbedrijven.

 We voeren de afgeschafte  gemeentelijke collectieve zorgverzekering weer in voor alle 

mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum. Zodat zij weer de 

vrijheid hebben om te kunnen kiezen voor een gemeentepolis met zekerheid.

 We stoppen met het dure aanbestedingscircus. Zolang er nog aanbesteed wordt willen 

we langjarige contracten en kiezen we liever voor aanbieders van bewezen kwaliteit 

dan

voor een wildgroei van aanbieders waar niemand nog toezicht op houdt. 

 We stoppen de periodieke aanbesteding van het WMO- en doelgroepenvervoer. We 

zorgen voor langdurige contracten of richten hiervoor een gemeentelijk bedrijf op.

 Er komen zorgbuurthuizen in alle Zwolse wijken. Hier kunnen ouderen die zorg nodig 

hebben samen met hun partner in hun eigen vertrouwde buurt oud worden. Ook als de

een zorg nodig heeft en de ander niet. Zonder de lange gangen van het oude 

verzorgingshuis, maar kleinschalig, zoals thuis.

 We dringen wachtlijsten terug, specifiek bij de (jeugd) GGZ. Hiervoor maken we 

afspraken met de GGZ.



 Iedere Zwollenaar moet toegang hebben tot de tandarts.

 We zetten in op het stimuleren van sport, bewegen en gezonde voeding, in het 

bijzonder op scholen en in wijken met lagere inkomens. Door dit in de buurt 

laagdrempelig aan te bieden en te stimuleren, worden op veel andere vlakken 

zorgkosten voorkomen.

 De gemeente doet geen zaken met zorgaanbieders die zich niet houden aan de Wet 

Normering Topinkomens (WNT). We streven naar het hanteren van de ‘Snijders-norm’ in

Zwolle. (geen salaris hoger dan dat van onze burgemeester)



3. Armoedebestrijding en solidariteit

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. In een welvarend land als Nederland en 

helemaal in een welvarende stad als Zwolle is het schandalig dat er armoede bestaat. 2000 

kinderen groeien in Zwolle op in armoede. 1 op de 10 stadsgenoten leeft in armoede en het 

aandeel daarvan dat langdurig in armoede moet leven neemt al jaren toe. Ondertussen zijn er

in Zwolle 1100 miljonairs en blijft dat aantal stijgen. 

Er zijn in Zwolle veel mooie initiatieven om stadsgenoten die het minder hebben te helpen. 

Deze moeten wat de SP betreft op steun van de gemeente kunnen rekenen. We mogen het 

echter nooit normaal gaan vinden dat dit nodig is. Armoede lossen we niet op met 

liefdadigheid, hoe goed bedoeld ook. Dat kan alleen door georganiseerde solidariteit, door 

mensen te helpen, schulden en hoge zorgkosten aan te pakken en woonlasten te verlagen.

De SP wil mensen en gezinnen de inkomenszekerheid en rust bieden om hun leven verder op 

te bouwen. 

Onze voorstellen:

 Menselijke waardigheid staat centraal, de gemeente behandelt inwoners die een 

beroep doen op hulp of regelingen met respect.

 De gemeente voert geen ontmoedigingsbeleid bij het vragen om hulp of het 

aanvragen van een uitkering. Er wordt actief gewezen op de mogelijkheden die er zijn 

en actief hulp verleend bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk, schuldhulpverlening, 

gebruik van armoederegelingen en het aanvragen van een uitkering.  

 De inkomensgrens voor armoederegelingen gaat van 110 naar 120 procent van het 

sociaal minimum. Voor kindregelingen en regelingen voor chronisch zieken en 



gehandicapten blijft dit 130 procent. 

 De individuele inkomenstoeslag voor eenouder gezinnen gaat omhoog. Dit helpt 

meteen een groot deel van de kinderen die opgroeien in armoede. 

 De gemeente gaat een minimumloon hanteren van minimaal 14 euro en vraagt niet 

vrijblijvend aan bedrijven en organisaties waar mee wordt samen gewerkt dit ook te 

doen.

 Armoederegelingen moeten laagdrempelig en makkelijk aan te vragen zijn. Er komt 

een centraal aanspreekpunt voor alle regelingen. 

 De participatieregeling wordt uitgebreid en beschikbaar voor 65plussers. 

 Tiem wordt uitgebouwd tot een volwaardig sociaal ontwikkelbedrijf. En zal in handen 

blijven van de gemeente en niet geheel of gedeeltelijk over worden geleverd aan de 

markt. Tiem is en blijft  het centrale aanspreekpunt voor iedereen die zoekt naar werk, 

zijn arbeidsmogelijkheden wil ontwikkelen, een garantiebaan nodig heeft, afhankelijk 

is van beschut werk of nog valt onder de wet sociale werkvoorziening. Ook kan Tiem 

een bijdrage leveren aan het inburgeringsproces van nieuwe Zwollenaren.

 We investeren extra in schuldhulpverlening en stoppen met de marktwerking.  Voor 

commerciële bewindvoerders zijn mensen met schulden een verdienmodel. Daarom 

gaat de gemeente werken met eigen bewindvoerders.

 Wij erkennen de problemen van werkende armen en jongeren door doorgeschoten 

flexwerk en geven als gemeente het goede voorbeeld door mensen in vaste dienst te 

nemen. 



 Bij de plannen om mensen aan werk te helpen, wordt ook de basisbaan ingevoerd. 

Goede begeleiding, scholing en het toewerken naar duurzame (vaste) banen is het 

uitgangspunt bij de hulpverlening.

 De gemeente zoekt de randen van de participatiewet op en gaat uit van vertrouwen in 

plaats van wantrouwen.

 Werk wordt beloond met loon. Verdringing, misbruik van werkervaringsplekken, 

participatiebanen enzovoorts wordt actief bestreden.



4. Klimaatrechtvaardigheid 

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is het stoppen van de opwarming van de aarde 

en de overstap naar schone energie. Dat kunnen we alleen samen doen. We kunnen het 

klimaat niet redden met consumentisme en individuele keuzes. Grote bedrijven zijn 

verantwoordelijk voor het overgrote deel van milieuvervuiling. Zolang zij niet veranderen 

halen we onze doelen nooit. Toch wordt de individuele inwoner hier door de politiek 

verantwoordelijk voor gehouden. Veel mensen willen graag duurzamer leven en energie 

besparen. Maar ook veel Zwollenaren weten niet hoe zij dat moeten doen of hebben het geld 

er niet voor. Nu gaan de verduurzamingssubsidies vaak naar grote bedrijven in plaats van naar

de inwoners. De SP wil dat anders.

De SP zet in op lokale collectieve oplossingen die zorgen dat we grote stappen zetten naar 

het zelf voorzien in onze energiebehoefte. De gemeente moet de vele goede initiatieven van 

inwoners ondersteunen, maar de overgang naar duurzame energie niet op hen afschuiven. De 

biomassacentrale in Breecamp Oost laat zien wat er gebeurt als we duurzaamheid over laten 

aan de markt. Het is niet echt duurzaam en de energierekening gaat door het dak. Nu er wordt

gewerkt aan warmtenetten moeten we die fout niet herhalen. De SP wil een gemeentelijk 

energiebedrijf dat warmtenetten in beheer heeft en zoveel mogelijk ook eigenaar is van de 

bronnen. Hierdoor houden we zeggenschap en blijven de prijzen eerlijk. Bestaande 

bewonerscollectieven kunnen hier een rol in krijgen. 

Ons afval is ook een collectief probleem. Daarom zijn wij tegen diftar (betalen per afvalzak). 

De verpakkingsindustrie is verantwoordelijk voor het merendeel van ons afval, maar draagt 

amper bij aan de oplossing. Diftar benadeelt individuele inwoners en laat de echte vervuilers 

buiten schot. 

Door energiebesparing, energieproductie en eerlijk delen zorgen we dat iedereen mee kan 

doen en mee kan delen in klimaatrechtvaardigheid. 



Onze voorstellen:

 Om nieuwe, schone energieopwekking te ontwikkelen richten we een gemeentelijk 

energiebedrijf op. Zo pakken we de democratische controle op onze toekomstige 

nutsvoorzieningen terug. Dit biedt de beste garanties op een rechtvaardige verdeling 

van de lasten en lusten. 

 Er komt geen diftar. Afval is een collectief probleem en we verdelen de lasten daarvan 

eerlijk. We maken het zo makkelijk mogelijk om afval goed te scheiden. De tuinzak en 

het ophalen van grof afval aan huis worden uitgebreid.

 Het isoleren van (huur)woningen krijgt prioriteit. Dit is de meest effectieve manier om 

energie te besparen.  Want wat je niet verbruikt, hoef je niet te besparen en niet te 

betalen.

 Via een vergunningstelsel verplichten we particuliere verhuurders panden te 

verduurzamen. 

 Waar dat kan moeten daken worden voorzien van zonnepanelen. Via wijkbedrijven of 

het nieuwe gemeentelijke energiebedrijf maken we plannen om dit de komende jaren 

planmatig aan te pakken.

 We zetten op het leefbaar houden van de stad als gevolg van klimaatverandering. 

Buitendijks bouwen is onverantwoord

 We ondersteunen onderzoek en faciliteiten voor waterstof.



 Zwolle is een sterk stedelijke gemeente met weinig ruimte voor windmolens. Nu de 

militaire laagvliegroutes boven bedrijventerrein Hessenpoort zijn geschrapt 

onderzoeken we of hier extra windmolens kunnen komen.

 We stimuleren gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

 Wij zijn tegen de opening van vliegveld Lelystad.



5. Ontspanning en ontwikkeling 

Sport, cultuur en ontspanning zijn een essentieel onderdeel van het leven. Het verbindt 

mensen, verbroedert en draagt bij aan ontwikkeling en de zingeving van het leven. Het brengt

ons dichter bij onszelf, elkaar en de natuur.  Allemaal zaken die van grote toegevoegde 

waarde zijn voor mensen en de samenleving en zich slecht laten uitdrukken in geld. 

Voor de SP is belangrijk dat alle inwoners kunnen sporten, toegang hebben tot cultuur  of dit 

zelf kunnen beoefenen. Individueel of in verenigingsverband. Je achtergrond of de dikte van je

portemonnee mag nooit een belemmering zijn. Daarvoor is een kwalitatief goed en breed 

aanbod belangrijk. 

De cultuursector heeft het bijzonder zwaar door corona. De gemeente moet dan ook zoveel 

mogelijk ondersteuning bieden. Mensen die hun brood verdienen in de culturele sector 

verdienen een leefbaar loon. Zodra dit weer kan investeren we weer in gratis toegankelijke 

festivals. 

Onze voorstellen:

 Sport en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht inkomen. 

 De gemeente ondersteund culturele instellingen en vooral cultuurmakers zo veel 

mogelijk. Hier dringen we aan op eerlijke beloning.

 We blijven investeren in de Stadkamer en onderzoeken de mogelijkheden meer 

bibliotheekvestigingen te openen. 

 We investeren in levendige festivals. Ook die waar juist jongeren behoefte aan hebben.

Dit is een verrijking voor de stad en het culturele aanbod.  We realiseren ons dat we in 

een stad leven, en niet elk geluid direct als overlast is aan te merken. 



 We stimuleren gemeenschappelijk groen en zorgen voor meer volkstuinen. 

 Instellingen die subsidie van de gemeente krijgen mogen hun directeur niet meer 

betalen dan de burgemeester (Snijders-norm).

 Er is behoefte aan meer betaalbare atelierruimte, hier gaat de gemeente actief aan 

werken. 

 We versterken Sportservice en de ondersteuning aan sportverenigingen. 

 We investeren in sport op straat en in parken. Zoals skatevoorzieningen en 

beweegparken. 

 Er komt weer schoolzwemmen voor alle kinderen.



6. Zwolle van ons allemaal

Hoe onze gemeente in de toekomst eruit komt te zien is niet alleen aan bestuurders of 

projectontwikkelaars, maar vooral aan de inwoners. De laatste jaren is er steeds meer onvrede

ontstaan in de stad over de manier waarop het stadhuis omgaat met participatie van 

inwoners. De gemeente legt participatie in de handen van ontwikkelaars, hierdoor hebben 

inwoners geen vertrouwen en overheersen commerciële belangen. De SP wil dat de belangen 

van inwoners centraal staan, niet die van commerciële ontwikkelaars. Daarvoor is het nodig 

dat de gemeente haar rol oppakt als hoeder van het algemeen belang. De gemeente wordt 

dan ook verantwoordelijk voor participatie en zorgt dat inwoners niet alleen mee praten, maar

ook echt mee kunnen beslissen. 

De SP ziet Zwolle de komende jaren groeien, met het enorme tekort aan betaalbare woningen

is dat onvermijdbaar. Wij kiezen daarbij niet voor groei als doel. Groei is ook geen probleem 

als we daarbij scherp kiezen voor wat belangrijk is en investeren in solidariteit en het sociale 

weefsel van onze stad. Inwoners moeten meer te zeggen krijgen, niet alleen over hun eigen 

buurt, maar ook over grotere ontwikkelingen waar de stad voor staat. 

Tweedeling schaad ons vermogen met elkaar samen te leven. Het verkleinen van die 

tweedeling moet een kerntaak van de gemeente worden. Dat doen we door mensen meer 

directe invloed te geven, te investeren in gemeenschappelijke voorzieningen waar we elkaar 

ontmoeten en samen komen. En door als harde voorwaarde te stellen dat niemand wordt 

buitengesloten. 

Onze voorstellen:

 Discriminatie, racisme en sociaal economische uitsluiting worden krachtig bestreden. 

 Buurtbewoners krijgen meer zeggenschap en inspraak over de inrichting van hun buurt

en de voorzieningen in hun buurt. Zij weten het beste waar wel of geen behoefte aan 

is. 



 We maken het makkelijker een referendum te organiseren. Ook de gemeenteraad krijgt

de mogelijkheid referenda uit te schrijven.

 Niet projectontwikkelaars, maar de gemeente wordt verantwoordelijk voor participatie.

De gemeente zorgt dat belangen goed gewogen worden, dat er duidelijk wordt 

gemaakt wat er met inbreng wordt gedaan en dat iedereen wordt gehoord. 

 We investeren in de wijkcentra als centrale ontmoetingsplaatsen in de wijken. Hierbij 

letten we erop dat de zaalhuren betaalbaar blijven. 

 Er komen extra jongerenwerkers en opbouwwerkers. Zo versterken we sociale 

verbanden en gemeenschapszin in onze wijken. 

 Voor samenleven is de Nederlandse taal belangrijk. De gemeente bied betaalbaar en 

het liefst gratis taalonderwijs aan. Voor anderstaligen en laaggeletterden. 

Arbeidsmigranten kunnen gebruik maken van mogelijkheden voor inburgering en taal 

ook als ze zich niet permanent vestigen in Nederland.

 Er komen meer toegankelijke publieke toiletten, in het bijzonder in de binnenstad en 

bij wijkwinkelcentra.

 We zijn solidair met mensen die moeten vluchten voor onderdrukking en geweld. 

Zwolle neemt verantwoordelijkheid voor opvang van vluchtelingen als daar een 

beroep op wordt gedaan. 



7. Een bereikbare stad

Zwolle is de beste fietsstad van de wereld. Fietsen is gezond en goed voor het milieu, maar 

zeker in de stad ook een snel vervoermiddel. We zetten in op meer (gratis) fietsenstallingen in 

de stad. Verder zetten we in op goede fietsverbindingen en bewegwijzering. Wij zijn 

voorstander van uitbreiding van het aantal fietssnelwegen en fietsstraten in en om de stad.  

Daarmee stimuleren we het fietsverkeer en ontmoedigen we overbodig autogebruik.

De laatste jaren zien we een significante stijging van het aantal fietsers dat gewond raakt of 

overlijdt na een verkeersongeluk. Vooral oudere fietsers in het bezit van een elektrische fiets 

blijken kwetsbaar. Daarom maken we extra budget vrij voor fietsbehendigheidscursussen.

Om onze kinderen, de meest kwetsbaren, te beschermen stellen we autoluwe zones in 

rondom alle scholen, waar de auto te gast is.

Het openbaar vervoer staat onder druk. Het dure aanbestedingscircus zorgt ervoor dat 

busbedrijven zoveel mogelijk inzetten op de meest winstgevende lijnen. Hierdoor is de stad 

op verschillende plekken steeds minder bereikbaar geworden.  De afgelopen jaren heeft de SP

samen met bewoners met succes actie gevoerd om buslijnen terug te brengen en uit te 

breiden in Stadshagen, Holtenbroek en de Aalanden. We blijven waakzaam op nieuwe 

verslechteringen en zetten juist in op verbetering van het bestaande busvervoer. 

Onze voorstellen:

 Er komen mobiliteitspunten waar OV, fiets en auto bij elkaar komen. 

 We werken aan busverbindingen tussen de Zwolse wijken zodat je niet altijd via het 

station hoeft te reizen. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid, nemen reistijden af en 

zal het aantal reizigers toenemen.



 Deelscooters en soortgelijke vervoersmiddelen worden sterk gereguleerd. De 

aanbieder is verantwoordelijk voor stallingen. Als er veel handhaving van de gemeente

nodig is wordt dit op de aanbieder verhaalt. 

 We werken toe naar een autovrije binnenstad. De binnenstad moet goed toegankelijk 

blijven voor het OV en mensen die minder mobiel zijn.

 Om de verkeersveiligheid in 30km-zones te verbeteren, maken we met buurten 

plannen om de verkeerssituatie zo te verbeteren dat te snel rijden bemoeilijkt wordt 

en hardrijders beboet kunnen worden. 

 De maximum snelheid binnen de bebouwde kom gaat naar 30 km/h waar dat kan en 

de inrichting van straten daar aanleiding voor geeft. Het is veel veiliger, schoner en het

kost nauwelijks extra tijd.

 Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen fietsen. Rondom scholen krijgt de 

fiets voorrang op de auto en stimuleren ouders hun kinderen op de fiets naar school te

brengen.


