
                   
 

Mondelinge vragen 
   
Meer studie- en ontmoetingsruimte voor scholieren en studenten zodra het 
corona-technisch weer kan 
   
Door alle beperkende maatregelen in het kader van de coronacrisis zitten scholieren 
en studenten noodgedwongen veel alleen thuis of op hun kamer. Veel jongeren valt 
het leven zwaar zolang ze nauwelijks mensen kunnen ontmoeten, uitdagingen 
wegvallen en hun perspectief uitzichtloos lijkt. Steeds meer jongeren kampen met 
gevoelens van eenzaamheid, hikken tegen een burn-out aan, haken af en stoppen 
met hun studie.  
 
Afgelopen maandagavond spraken gemeenteraadsleden met jongeren, via 
Whatsapp-gesprekken georganiseerd door de jongerenwerkers van Travers. Daarin 
gaven met name de studenten aan dringend behoefte te hebben aan plekken waar 
zij samen kunnen studeren en elkaar kunnen ontmoeten, uiteraard met inachtneming 
van de vigerende coronamaatregelen.  
 
Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad bespraken we de D66-motie 
die opriep om een extra studiefaciliteit te creëren in de stad. De wethouder zegde toe 
om hierover met de Zwolse acht onderwijsinstellingen en Stadkamer in gesprek te 
gaan, aangezien de verantwoordelijkheid om een extra studiefaciliteit te creëren 
primair bij deze instellingen ligt.  
   
De fracties van ChristenUnie en D66 zijn benieuwd naar de stand van zaken van dit 
overleg en stellen daarom de volgende vragen: 
   

1. Heeft er al overleg plaatsgevonden over de wens een extra studiefaciliteit te 
creëren in de stad? Zo ja, wat is de stand van zaken van dit overleg? Zo nee, 
wat is er de reden van dat dit nog niet is gebeurd? 

2. Bent u met ons van mening dat er door de huidige omvang van de 
coronacrisis en de stille nood bij scholieren en studenten een extra urgentie is 
om studie- en ontmoetingsplekken te creëren in de stad, waar jongeren 
terecht kunnen zodra er versoepelingen van maatregelen zijn en uiteraard 
altijd met inachtneming van de dan vigerende maatregelen? 

3. Bent u bereid om hiervoor tijdelijke korte termijn-oplossingen te verkennen 
zoals het beschikbaar maken van leegstaande panden en/of het tijdelijk slim 
benutten van theaterzalen, kerkzalen en gymzalen?  

   

   

 


