dmeedenken

Zwolle groeit en verandert. In 2018 ziet de stad er heel anders uit dan in het
begin van deze eeuw. En die groei en verstedelijking gaat door. Zwolle zal in
2030 een andere aanblik hebben dan nu. Wat wil je zien en voelen als je als in
2030 in Zwolle rondloopt? Welke kwaliteiten van de stad wil je behouden of
vergroten en hoe gebruiken we de groei van de stad om dat te bereiken?

Daarbij weten we dat groeien en
veranderen geen pijnloze processen zijn
en dat het soms schuurt. Tegelijkertijd
geven groei en verandering ons de
kans om de stad sterker en completer
te maken. Zodat Zwollenaren nu en
straks in 2030 tevreden zijn en zich thuis
voelen in de stad. Met lef en leiderschap
schrijven wij het volgende hoofdstuk in
de rijke geschiedenis van deze stad. Een
hoofdstuk waarin veel gaat gebeuren.

Met ontwikkelingen die snel gaan. Met
transities op verschillende gebieden.
En met oog voor het versterken van de
kwaliteiten die zo eigen zijn aan onze
stad.
Schets van Zwolle in 2030
In 2030 zien wij een duurzame stad,
die zichzelf kan dragen. Die minder
afhankelijk is van anderen en meer
zelfvoorzienend. Een groene stad die is

Zwolle

toegerust op een veranderend klimaat
en in balans is met een prachtige
omgeving. Een mooie historische stad
die ook ruimte biedt voor vernieuwing
en moderne architectuur. Die op plekken
stedelijker is geworden, maar waar het
groen nooit ver weg is. Waar het fijn en
veilig wonen is. Met respect voor mens
en dier.
In 2030 zien wij een stad die stedelijker,
diverser en bruisender is geworden,
en die het Zwolse DNA heeft weten te
behouden. Dat betekent met aandacht
voor elkaar en gericht op samenwerken.
Gegroeid met respect voor de eigen
cultuur en geschiedenis. Uitnodigend
voor zowel mensen die al jaren in Zwolle
wonen als nieuwe inwoners, zodat je je
hier thuis voelt. Met aandacht voor jong

Op weg naar Zwolle in 2030
Duurzame groei die kwaliteit bevordert
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en oud. Een stad die zijn waarde heeft
behouden: de aangename menselijk
maat. Waar je elkaar tegenkomt en waar
ruimte is voor ontmoeting, initiatief
en ondernemerschap. Waar onderwijs
belangrijk is voor het karakter van de
stad. Een stad die is gegroeid en in
balans is.
Wij zien een stad die ruimte en vrijheid
biedt aan inwoners en partijen in de
stad om bij te dragen aan de groei en
de (strategische) opgaven waar we voor
staan. We zien de groei en opgaven
als een kans. Vanuit deze positieve
grondhouding willen we anderen
verleiden om mee te doen. Verleiden
om de transitie te maken naar een
duurzame en circulaire stad. We zien
een zelfbewuste en open overheid die
vooraf het gesprek met de inwoners
aangaat over waar de opgaven in de stad
en de wijken liggen. Een bestuur dat de
inwoners serieus neemt, en tegelijkertijd
een heldere visie heeft en knopen
doorhakt.
In 2030 zien wij een krachtige
samenleving van Zwollenaren die geen
verlegenheid kennen om in de eigen
omgeving om hulp te vragen en die waar
nodig een beroep op de overheid kunnen
doen voor professionele hulp. Waar we
oog hebben voor de mensen die, tijdelijk
of voor langere tijd, ondersteuning nodig
hebben en waar we zorgen dat er altijd
een solide vangnet is. Een stad waar
voldoende werk is en mensen toegerust
zijn voor dat werk. Een sociale stad met
een moderne toegankelijke overheid,
waar inwoners en ondernemers weten

bij wie ze terecht kunnen met hun vragen
of initiatieven en niet verdwalen in de
bureaucratie.
In 2030 zien wij een zelfbewust Zwolle,
deel van een grotere regio en boegbeeld
van die regio. Een regio die geldt als
een van de meest sterke en innovatieve
van Nederland. En stad en regio die zich
bewust zijn van de centrale positie in het
land en van het belang van een goede
bereikbaarheid voor die positie. Een
stad die om zich heen kijkt, ook buiten
de grenzen van Nederland. En daarbij
oog houdt voor de eigen inwoner en de
Zwolse identiteit. Een stad om trots op
te zijn.
Agenda voor de komende vier jaar
De komende vier jaar zetten we
belangrijke stappen op weg naar het
Zwolle in 2030 zoals wij dat voor ons
zien. Daarbij bouwen wij voort op het
fundament dat er ligt en gaan wij door
met het werken aan de door de raad
vastgestelde strategische opgaven. Het
nieuwe college zet daarin uiteraard
zijn eigen accenten. Duurzaamheid is
daarin een belangrijk uitgangspunt.
De transities in het sociaal domein
en de fysieke omgeving en de snelle
ontwikkelingen op het gebied van
technologie en digitalisering vragen de
komende jaren veel van de stad. Deze
ontwikkelingen bieden ook kansen en
mogelijkheden. Wij willen inwoners,
bedrijven en instellingen in stad en
regio verleiden om samen met ons te
werken aan de toekomst en die kansen
en mogelijkheden te verzilveren. En zo
bij te dragen aan een toekomstbestendig

Zwolle. Dat willen wij doen door te
werken aan de volgende ontwikkelingen:
A. Duurzame ontwikkeling van de stad:
energietransitie en klimaatadaptatie
B. Sociale ontwikkeling van de stad:
zorg/sociaal domein: transformatie,
gezonde stad
C. Fysieke ontwikkeling van de
stad: woningbouw (inbreiding
en uitleglocaties), Spoorzone,
binnenstad, bereikbaarheid/mobiliteit
D. Economische ontwikkeling van de
stad: circulaire economie (in brede
zin, nieuwe businessmodellen);
toekomstbestendige economie en
arbeidsmarkt, onderwijsstad
E. Maatschappelijke ontwikkeling: rol
van de overheid, burgerbetrokkenheid,
wijkgericht werken, digitalisering,
veiligheid
F. Regionale ontwikkeling: positie van
Zwolle in regio
G. Culturele ontwikkeling van de stad:
aandacht voor eigenheid, historie
en Zwols DNA; cultuur (ook als
bindmiddel)

Op www.zwolle.nl/schetsvanzwolle kunt u uw reactie geven, in maximaal 250 woorden. Reageren kan tot en met
1 mei 2018. Met uw reacties kunnen we de agenda voor de komende vier jaar verder gaan uitwerken. Wij nodigen u van
harte uit met ons mee te denken en straks ook mee te doen aan de uitvoering van de agenda.
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