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KANDIDATEN
LIJST

GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN 2018 1. BRAM DIEPSTRATEN

5. KITTY WOLFS

9. GERRIT AUSMA

4. PETER STAM

8. BART TIJL

2. NATHANAEL KORF

6. SÜLEYMAN ÇELIK

10. JOOST BLEEKMAN

3. MARIANNE VOS

7. MAURICE BOK

11. FRITS VRIJHOF

MEER INFORMATIE OVER VELSEN LOKAAL? WWW.VELSENLOKAAL.NL
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DE SPEERPUNTEN VAN

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
21 MAART 2018



PRETTIG LEVEN IN VELSEN

• Je woont in een netter en groener Velsen
 en je ademt schonere lucht in.
• Je kunt op steeds meer plaatsen je
 elektrische auto of fiets opladen. 
• Je ziet steeds meer ‘slimme technologie’  
 om je heen waardoor het leven makkelijker 
 en veiliger wordt.
• Je kunt in IJmuiden centrum gezellig een 
 drankje doen op een terras.
• Wil je iets van de gemeente, of wil de
 gemeente iets van jou, dan handelt de
 gemeente snel, eerlijk, rechtvaardig en
 transparant. 

BETAALBAAR EN MOOI
WONEN IN VELSEN

• Je krijgt met minder lange wachtlijsten voor 
 sociale huurwoningen te maken.
• Dankzij de starterslening en gevarieerde 
 woningbouw kun je uit meer koopwoningen 
 kiezen.
• Dankzij stedelijke vernieuwing zoals in 
 Oud-IJmuiden, kun je straks ook in andere 
 delen van IJmuiden en Velsen-Noord mooier 
 en prettiger wonen.
• Je ervaart dat statushouders evenredig
 verspreid over alle woonkernen wonen
 en beter integreren.

MEER INVLOED VAN DE
VELSENAREN

• Jouw mening telt, want je wordt vanaf
 het begin echt betrokken bij besluiten over 
 jouw leefomgeving.
• De gemeente informeert je beter over
 zaken die jou aangaan.
• Je krijgt met minder regels te maken.
• Heb je een goed idee voor Velsen,
 dan helpt de gemeente je om dat voor
 elkaar te krijgen.

EEN SOCIAAL EN ZORGZAAM 
VELSEN

• Dienstverlening van de gemeente draait
 om jou, ongeacht met welke zorginstantie
 je te maken krijgt.
• Als je hulp nodig hebt, dan krijg je die
 eenvoudiger; uiteraard op basis van 
 wederzijds vertrouwen.
• Ben je al wat ouder, dan helpt de gemeente 
 je om zelf de regie te houden over jouw leven.

VEILIG EN BEREIKBAAR
VELSEN

• Je kunt je nog veiliger door Velsen heen
 bewegen, lopend, op de fiets, met het OV
 of met de auto.
• Je vindt makkelijker een parkeerplek voor
 je auto. 

• Je krijgt meer, betere en snellere mogelijk-
 heden om Velsen in en uit te gaan, zowel  
 met de fiets en de auto, als met het OV.
• Velsen-Noord heeft straks weer een
 buurtbus en er vaart weer een veerboot
 van IJmuiden naar Amsterdam.

WERKEN, ONDERNEMEN EN 
INVESTEREN

• Als je wilt ondernemen, dan helpt en
 stimuleert de gemeente jou zonder 
 betuttelingen of overbodige regelgeving.
• Je komt minder leegstaande winkels
 en bedrijfspanden tegen, waardoor het 
 straatbeeld verbetert.

EN VERDER...

• Je kunt vaker naar een leuk evenement in 
 Velsen, omdat er minder regels gelden voor 
 de organisatie.
• Je kunt terecht bij een modern 
 Pieter Vermeulen Museum om alles te 
 weten te komen over natuur en milieu 
 in onze omgeving.
• Je maakt gebruik van gratis WiFi in Velsen.

MEER INFORMATIE?
WWW.VELSENLOKAAL.NL

WAT GA JIJ DE KOMENDE 4 JAAR VAN VELSEN LOKAAL MERKEN?

Velsen Lokaal is een echte lokale en volledig onafhankelijke politieke partij. Wij komen op voor 
de lokale belangen van alle woonkernen, hun inwoners en ondernemers. Voor jou dus!
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