
Themadebat maandag 30 januari 2023, gemeenteraad Zwolle 

Buurt-voor-Buurtonderzoek 2022 en inzet bodycams 

Bijdrage van Swollwacht, fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp  

 

Voorzitter, dank u wel, 

• Voorzitter, wij willen graag eerst wat zeggen over het Buurt-voor-Buurtonderzoek en de inzet 

van bodycams.  

Vervolgens zal mevrouw Bijleveld het hebben over de Zwolse participatie-aanpak. 

• Voorafgaand aan de behandeling van de begroting vorig jaar, heb ik vragen gesteld over 

veerkracht, specifiek: in welke wijken ligt de veerkracht ver onder het Zwols gemiddelde? 

• Want het vergroten van veerkracht in wijken waar dit ver onder het Zwols gemiddelde ligt is 

benoemd als criterium in de begroting. 

• Uit het antwoord begreep ik dat we ervan kunnen uitgaan dat wijken die sterk afwijken van 

het gemiddelde, op de leefbaarheids- en sociale index ook op veerkracht laag scoren. 

• De leefbaarheidsindex laat zien dat de Kamperpoort en de Indische buurt sterk afwijken van 

het Zwolse gemiddelde en de sociale index laat zien dat Holtenbroek en Dieze Oost sterk 

afwijken van het Zwolse gemiddelde. 

• En voorzitter, nu vragen wij ons af, in hoeverre die veerkracht, die in deze wijken dus sterk 

afwijkt van het Zwols gemiddelde, wordt betrokken bij beslissingen over die wijk. Wordt bij 

het nemen van een beslissing die veerkracht betrokken, is concreet onze vraag. 

• En op welke manier zet het college in om die veerkracht te vergroten? En, wellicht een 

technische vraag, maar die mag dan prima schriftelijk beantwoord worden, wat verstaat het 

college precies onder veerkracht?  

• Hoe wordt het vergroten van veerkracht in juist die wijken waar deze ver onder het 

gemiddelde ligt, bevorderd? 

• Voorzitter een opmerking over de inzet van bodycams tot slot: 

• Het is triest dat het nodig is. Onze boa’s en handhavers staan bloot aan verbale en fysieke 

agressie en alles dat nodig is om hun veiligheid te vergroten kan op onze steun rekenen. 

Boa’s en handhavers worden nogal eens voor rotte vis en veel erger uitgemaakt en nu ik hier 

toch sta voorzitter: 

• Deze mannen en vrouwen, die zijn aangesteld om in onze stad de regels te handhaven 

verdienen ons respect en onze steun! Dat wou ik gewoon even kwijt! 

• Voorzitter, tot zover en mevrouw Bijleveld gaat nu verder met participatie! 

https://www.swollwacht.nl/post/swollwacht-gemeente-krijgt-dikke-onvoldoende-voor-participatie

