
We kunnen voorzichtig denken aan een samenleving die niet meer volledig in de greep is van corona. 
En dat biedt perspectief moet het college gedacht hebben. Want kort voor de Perspectiefnota 
worden achtereenvolgens een economisch perspectief, het cultureel perspectief en dit toeristisch 
perspectief voorgelegd. Het is wat veel, maar ze hebben onderling ook veel met elkaar te maken.  
 
Om direct die samenhang te benoemen; de overkoepelende doelen mogen nadrukkelijker zichtbaar 
zijn wat ons betreft. En wel op een manier dat inwoners, ondernemers en organisaties in de stad 
helder kunnen zien op welke manier zij daar aan kunnen bijdragen. We hebben al vaker benoemd 
dat het gebruik van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) daar geschikt voor zijn, dat denken we 
bij deze perspectieven zeker. Ze maken onderlinge relaties inzichtelijk en voeden het brede(re) 
denken over maatschappelijke waarde en duurzaamheid. Een meespreker in de informatieronde 
pleitte er ook al voor.  
 
Bij dit perspectief misschien wel de belangrijkste factor van de SDGs; ze dagen uit om op een andere 
manier na te denken en zijn daarmee een stimulans voor innovatie en creativiteit. Dat is een 
belangrijke onderlegger voor dit toeristische perspectief, dat blijkt al uit woorden als experiment, 
avontuurlijk, aantrekkelijk en creatief. Dat vindt D66 een goede ontwikkeling. Kijkend naar de 
algemene insteek, vinden we ook dat er een goede keuze wordt gemaakt. Namelijk niet vooral 
toerisme an sich te vergroten, maar om het te laten bijdragen aan de ontwikkeling, levendigheid en 
leefbaarheid van Zwolle. Extra goed dat de SDGs – al is het zijdelings – worden benoemd als kompas 
bij de verschillende maatschappelijke duurzaamheidsopgaven. Daarmee is de eerste stap gezet.  
 
Dan stap ik over naar het benoemde imago van Zwolle. Dat is nog vrij onbekend met weinig 
bovenregionale impact. Weinig evenementen, activiteiten of iconen worden benoemd als reden voor 
bezoek aan Zwolle. We mogen dus meer opvallen kun je concluderen. Dat vinden wij ook. Meer 
kunst in de openbare ruimte en opvallende en kwalitatief goede architectuur ziet D66 daarin als 
belangrijk. Wanneer niet alleen de functies maar ook de gebouwen zelf gewild zijn, vergroot dat de 
totale aantrekkingskracht. Kijk alleen al naar het effect van het icoon op de Fundatie. 
 
In het perspectief lezen we ook dat iconen niet per definitie groots zijn, maar kunnen uitblinken in 
kleinschaligheid en authenticiteit. Dat klopt, maar dan moet er wel een breed, frequent en heel goed 
aanbod zijn. En natuurlijk moet dat makkelijk vindbaar zijn in de langverwachte gezamenlijke agenda. 
Tezamen met een goed ingezette campagne zien wij dat als een belangrijk element om dit 
perspectief te realiseren. 
 
Als laatste moet het natuurlijk ook nog over de financiën gaan. Het college lijkt vol overtuiging voor 
scenario 2 te kiezen: “Zwolle valt op; aantrekkelijk voor inwoners en bezoeker”. De verbinding van dit 
perspectief met de ontwikkeling van de stad en voorzieningen, maakt het per definitie tot een lange 
termijnvisie. Des te opvallender vonden wij, dat voor de komende twee jaar het financiële plaatje ter 
overweging wordt gegeven bij de begroting om pas daarna te besluiten tot mogelijk structurele inzet.  
 
Dat plaatst deze lange termijn in handen van kortcyclische overwegingen. We zijn benieuwd naar de 
argumenten achter deze gedachte (WH). Want juist in dynamische tijden als nu is een transitie 
kansrijk. Eerst twee jaar van ‘herstel’ herbergt het risico dat je bouwt aan wat je al had. Dus waar ik 
begon met dat er zoveel perspectief is de laatste weken, wil ik afsluiten met dat er ook de concrete 
ondersteuning bij hoort om ze te kunnen realiseren.   
 
Dan is Zwolle straks de experimentele, avontuurlijke, aantrekkelijke en creatieve stad die ons voor 
ogen staat.  
 
 


