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Over Velsen Lokaal

1.1

Hoe wij ons opstellen: Betrouwbaar, betrokken en benaderbaar

en woonkernen!

Velsen Lokaal staat al jaren bekend als een
partij die dicht bij Velsenaren en
ondernemers staat. Velsen Lokaal past niet
in een hokje, links of rechts. Ook wij
houden er niet van om mensen in hokjes te
plaatsen. Wij laten ons leiden door
Velsenaren, niet door hoogdravende
politieke idealen en vastgeroeste principes.
En we doen geen beloftes die we niet waar
kunnen maken.
We willen een mooie gemeente waar
Velsenaren prettig kunnen wonen, werken
en recreëren, en we strijden tegen onrecht.
Of je nu jong of oud bent, werkend of
werkloos, arm of rijk. Wij komen op voor
lokale belangen in wijken waar jij woont of
werkt. Velsen Lokaal houdt van alle wijken

Betrouwbaar

Betrouwbaar zijn, is doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Open zijn over keuzes en afwegingen. Niemand
kan iedereen volledig tevreden stellen. Ook gemeenten niet. Er zullen altijd mensen zijn, die het ergens niet
mee eens zijn. Velsen Lokaal heeft echter altijd oog en oor voor kritiek.
Een overheid moet altijd openstaan voor kritiek. Ruimte voor kritiek maakt besluiten en plannen beter.
Velsen Lokaal geeft altijd gelegenheid om een ander geluid, kritiek of tegenspraak te laten horen.
Betrouwbaar zijn betekent ook dat je besluiten goed moet uitleggen, en vaker als dat nodig is. We hebben
niet voor alle problemen, zorgen of wensen een oplossing. Daar zijn we ook duidelijk in. Bij Velsen Lokaal
weet je waar je aan toe bent.

Betrokken

Onze politici en bestuursleden zijn betrokken bij alles wat er in Velsen gebeurt. Betrokken bij inwoners en
ondernemers. Het is een eigenschap die je niet aanleert, maar hebt. Hoe we dat laten zien? We zoeken
mensen, bewonersgroepen, bedrijven, instellingen en organisaties op. Vaak op eigen initiatief, soms omdat
mensen graag gehoord willen horen.

Benaderbaar

Onze politici zoeken niet alleen mensen en ondernemers op.
Velsen Lokaal is ook benaderbaar. Mensen kunnen ons bellen,
mailen en opzoeken. We zijn op alle social media kanalen actief.
We reageren altijd en snel. Niet altijd zullen we een oplossing
hebben of actie kunnen ondernemen. Dat leggen we dan duidelijk
uit. Soms is het wijzen van de juiste weg of het bieden van een
luisterend oor al voldoende.

Eerlijk

Wij doen geen loze beloftes en maken zaken niet mooier dan ze zijn. Ook pronken wij niet met andermans
veren. Wij zien politiek niet als een strijdtoneel waar partijen met modder naar elkaar gooien, maar we zien
het als een ultieme vorm van samenwerking. Samenwerking tussen politieke partijen onderling, tussen
politieke partijen en de gemeente, maar bovenal ook samenwerking tussen de politiek en de inwoners van
Velsen.
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1.2

Onze doelen voor Velsen

1.3

Samen verder bouwen aan participatie

Onze doelen zijn de basis voor dit verkiezingsprogramma en de rode draad voor de standpunten die wij in
de gemeenteraad van Velsen willen verkondigen en in het beleid van de gemeente Velsen willen terugzien.
Democratische besluiten waarop tussentijdse invloed van jou is gevraagd vinden wij het belangrijkste bij de
besluiten die het college van B&W en de gemeenteraad nemen. Want kennis en kunde zit in de wijken zelf.
De gemeente Velsen moet daar nog meer gebruik van maken en meer samenwerken met Velsenaren en
ondernemers, in alle fases van beleidsvorming en projecten. Samen met jou en jouw buurtgenoten weten
we namelijk het beste wat goed is voor jouw woonomgeving.

Samenspel, goede burgerparticipatie, invloed kunnen uitoefenen op plannen van de gemeente en op je
leefomgeving, en ruimte voor initiatieven zitten in het DNA van Velsen Lokaal. Participatie is de rode draad
in ons programma en in ons doen en laten. We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om de participatie
te verbeteren. Maar we zijn er nog niet. Wij blijven ons
inzetten om bij initiatieven van de gemeente, inwoners en
bedrijven nog beter te betrekken en mee te laten werken aan
concrete plannen. Er is inmiddels nieuw en modern
participatiebeleid. Daarom vinden wij het belangrijk dat we op
dit onderwerp doorpakken en lessen uit het verleden in de
praktijk brengen. We gaan werk maken van uitstekende
wijkgerichte participatie en samen met de wijkplatforms
werken aan hun doorontwikkeling. We willen verder dat de
gemeente meer openstaat voor bewonersinitiatieven en
ideeën vanuit de wijken. We willen ook dat wijken geld krijgen
zodat bewoners zelf zaken in hun wijk democratisch kunnen
regelen of verbeteren. Dus meer directe invloed van inwoners
op hun woon- en leefomgeving.

1.4

Samen verder bouwen aan prettig en gezond leven in Velsen

Velsen Lokaal is een echte lokale partij die opkomt voor lokale (wijk)belangen en een leefbare woon- en
werkomgeving voor Velsenaren. Daarom maken wij ons hard voor verbetering van de leefbaarheid en
sociale samenhang in de woonkernen en wijken. We leven in een dichtbevolkt gebied met zware industrie,
veel verkeer, een kanaal met grote zeeschepen, etc. Dat is belangrijk voor onze economie en
werkgelegenheid. Een betere luchtkwaliteit is ook echt nodig, zowel binnen als buiten. Door Corona is het
binnenklimaat op scholen belangrijk geworden en daar is extra budget voor nodig. In ons vorige programma
pleiten wij voor meer aandacht voor de negatieve effecten van vuile lucht en fijnstof op onze gezondheid.
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Die is er inmiddels gekomen en de uitkomsten van de onderzoeken zijn schokkend. Wij willen daarom nu
echt doorpakken op dit onderwerp. Velsen Lokaal staat voor verregaande verbetering van de luchtkwaliteit.
We hebben daar als lokale partij
niet heel veel invloed op, maar
zullen daar waar we kunnen, alles
doen om hier aandacht voor te
vragen.
Leefbaarheid zit hem ook in kleine
dingen: nette wegen en groen in
de wijken, minder rommel op
straat, minder leegstand, minder
criminaliteit en minder overlast.
Dat is echter niet alleen een
verantwoordelijkheid van de
gemeente. Daar kunnen we met
z’n allen wat aan doen. Daarom pleiten wij ook voor geld dat wijken zelf kunnen uitgeven om de
leefbaarheid te verbeteren. En we willen als de financiën het toelaten de bezuinigingen op
wegenonderhoud, groenbeheer en onkruidbestrijding schrappen of verzachten.

1.5 Samen verder bouwen aan meer woningen voor
alle doelgroepen

De afgelopen jaren hebben we ons ingezet om de bouw van
voldoende woningen te versnellen. Dat vergt een lange adem. De
gemeente heeft veel gedaan om procedures te vereenvoudigen en te
bepalen waar woningen gebouwd kunnen worden. Er zijn veel
projecten in voorbereiding. Het vertaalt zich nog niet in veel
bouwactiviteiten. In de komende periode willen we meer
bouwactiviteiten zien en voor iedere doelgroep voldoende betaalbare
woningen realiseren. Daarbij zetten we in op passende woonvormen
voor alle doelgroepen, waarbij met name woningen voor starters en mensen die willen doorstromen naar
een grotere woning in het middensegment van belang zijn. Maar we willen ook ruimte voor kleinere
woningen, flexwoningen en tijdelijke woningen. Er komt namelijk steeds meer vraag naar kleinere
woningen.

1.6

Wat hebben we de afgelopen 4 jaar bereikt?

Vier jaar geleden hebben we een flyer gemaakt met daarin onze speerpunten. In deze flyer hebben we
genoemd wat je van ons in 2018-2022 zou merken. Dat waren uiteraard verwachtingen/plannen.
Nu we terugkijken naar de afgelopen jaren, hebben we sommige punten bereikt en blijven er ook
voldoende zaken over die we de komende jaren aandacht moeten blijven geven.
De belangrijkste punten die we hebben bereikt:
•
Meer invloed van de Velsenaren – Velsen Lokaal heeft flink ingezet op democratische vernieuwing.
Dat wil zoveel zeggen dat we bij belangrijke beslissingen altijd de mening van de inwoners laten meewegen.
Dat betekent niet dat je daardoor altijd je zin krijgt. Dat gaat nou eenmaal niet. Wel heeft iedereen de kans
om zijn/haar mening te laten horen. We hebben meer mogelijkheden gecreëerd om mee te praten, mee te
denken en invloed uit te oefenen. Bijvoorbeeld via het nieuwe participatieplatform samenspelvelsen.nl,
waar je op een voor jou geschikt moment je inbreng kan
geven en de meningen van anderen kunt lezen. Het wordt
ook inzichtelijker voor inwoners wat er met hun inspraak is
gedaan. Voorbeelden van projecten die in samenspraak
tot stand zijn gekomen: Herinrichting Brederoodseweg
(inclusief straatreferendum), ontwerp Pontplein,
herinrichting Van Poptaplantsoen/Kennemerplein,
herinrichting PEN-Dorp, renovatie Bastions, herinrichting
diverse plantsoenen, Parkenpraat, Projecten van-grijsnaar-groen, etc.
•
Een open bestuurscultuur - We stonden aan de basis van een nieuwe manier van samenwerken op
basis van een raadsakkoord. Een jarenlange wens en belofte van Velsen Lokaal. Een akkoord waarbij iedere
partij de ruimte krijgt voor eigen inbreng, waar geen ruimte is voor polarisatie en waar in samenspel
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gewerkt wordt aan het doen wat goed is voor onze prachtige en
veelzijdige gemeente. Dat resulteerde in een college van B&W dat
intensiever en beter samenwerkt met de gemeenteraad en de
samenleving. Nieuw beleid dat in samenspraak met inwoners,
ondernemers en gemeenteraad vormgegeven werd. Voorbeelden zijn
o.a.: de mobiliteitsagenda, de nieuwe Visie op Velsen, de
Dorpsdialoog Driehuis die leidt tot uitgangspunten voor woningbouw
in het dorp. En wethouders, waaronder die van Velsen Lokaal, die
benaderbaar zijn en flexibel kunnen inspelen op wensen vanuit de
samenleving en de raad.
•
Iedere partij heeft zich kunnen profileren. Wat wij in Velsen
doen is uniek ook als je dat afzet tegen de landelijke politiek waar de
afrekencultuur blijkbaar belangrijker is dan met elkaar bouwen aan
een betere samenleving en het hoofd bieden aan de grote maatschappelijke opgaven. Meer samen, samen
meer. Natuurlijk strijdt iedere partij voor zijn verkiezingsbeloftes. Ook in Velsen. Net als in het echtelijke
leven is het een samenspel van geven en nemen. De praktijk heeft met dit samenspel laten zien dat wij
allen in het algemeen belang vele besluiten hebben kunnen nemen in goede harmonie en met respect voor
ieders inbreng. Zie het moeilijke en gevoelige besluit over Brak!
•
Minder regels – We hebben ervoor gezorgd dat het aantal regels is verminderd en dat het
overzichtelijker is geworden. Regels waarop niet werd gehandhaafd of die inmiddels achterhaald waren of
al in landelijke wetgeving staat, zijn geschrapt. Door deze nieuwe heldere en bijgewerkte regels zijn de
regeldruk en administratieve lasten voor inwoners en bedrijven verminderd en is het voor de gemeente
makkelijker om hierop te handhaven.
•
Woningbouw – Hoewel we liever hadden gezien dat er hele woonwijken zouden worden gebouwd,
hebben we met een Visie op Velsen 2050 en een Koersdocument een sterke basis gelegd om de komende
jaren veel te kunnen bouwen. Het bouwen van woningen vraagt nou eenmaal om een lange adem. Door
deze basis voorzien we de komende tientallen jaren dat er veel woningen worden bijgebouwd, waarvan een
groot deel in het middensegment.
•
Bereikbaarheid - We hebben gewerkt aan een betere bereikbaarheid van Velsen en veiligere
wegen. Er is een ambitieuze mobiliteitsvisie met een mix van maatregelen voor OV, fiets en auto. Er is een
mooi plan gemaakt voor het Pontplein. Diverse wegen zijn veiliger gemaakt en er is een begin gemaakt met
het veiliger maken van schoolomgevingen.
•
Nieuwe technologieën – De nieuwe slim melden app is een
succes. Inwoners kunnen eenvoudiger en sneller een melding over
de openbare ruimte doen. We hadden nog meer willen doen, maar
daar ontbrak simpelweg geld voor. Daarom blijven we ons de
komende jaren inzetten voor een smart city Velsen.
•
De afgelopen vier jaar hebben we onze volgers met berichten
op social media meegenomen in de vraagstukken waar we voor
stonden en hen uitleg gegeven over hoe we tot onze standpunten kwamen. Wij geloven dat we het
vertrouwen in de politiek kunnen terugwinnen door transparant te zijn. Dit zullen we de komende vier jaar
ook weer blijven doen.

2. Doorpakken op participatie

Velsen Lokaal wil dat Velsen koploper in Nederland wordt op het gebied van burgerparticipatie en
overheidsparticipatie. Gewoon de beste zijn in Nederland, niet omdat dat zo leuk is, maar omdat wij ervan
overtuigd zijn dat dit het beste is voor Velsen en haar inwoners. Samenwerking op alle niveaus typeert
Velsen Lokaal. Wij hebben ervaren dat samenwerking met oog voor alle meningen en ideeën loont. Het
levert betere plannen op, het zorgt voor meer begrip voor verschillende belangen en vergroot de
betrokkenheid van inwoners bij hun woon- en leefomgeving. Er zijn nog veel meer redenen waarom wij
participatie zo belangrijk vinden. Daarom bouwen we samen verder aan onze lokale democratie: betere
inspraak, meer invloed, meer ruimte voor initiatieven en meer vertrouwen in de lokale politiek. De
komende periode maken we ons sterk om ook de stille meerderheid en verschillende doelgroepen te
bereiken.

6

2.1
Van een vernieuwd democratisch systeem naar de volgende stap:
koploper in Nederland

De afgelopen bestuursperiode hebben
we democratische vernieuwing mogen
doorvoeren. Velsen Lokaal is aanjager
geweest om inwoners, ondernemers
en wijken meer invloed te geven. De
komende jaren willen we de kennis die
daar zit nog veel meer benutten. Voor
de komende periode willen we echt
voorop lopen in Nederland. Een
voorbeeld zijn voor andere gemeenten,
provincies maar ook voor ons landelijke
parlement. Bij elk project moet
duidelijk zijn hoe je kunt participeren
en welke invloed je kunt uitoefenen.
Maar ook wat de gemeente met jouw
mening heeft gedaan. Het wordt nog
makkelijker om je mening te delen.
Online via een gebruiksvriendelijk
participatieplatform of gewoon een email, en op traditionele manieren zoals
via enquêtes, wijkgesprekken,
themabijeenkomsten, of gewoon met een handgeschreven brief. Elke mening telt, maar niet alle meningen
en ideeën kunnen worden gehonoreerd. Daar moeten we ook duidelijk in zijn.
Dit betekent ook dat we de gemeentelijke organisatie verder moeten verbeteren. De gemeente Velsen is
een werkgever voor ambtenaren die het belangrijk, leuk en inspirerend vinden om door middel van
participatie te werken aan projecten en plannen voor Velsen. Velsen Lokaal wil dat iedere ambtenaar die
met inwoners te maken heeft, regelmatig training en opleiding krijgt. Ook dat hoort bij koploper zijn. Velsen
moet het voorbeeld zijn van de moderne eigentijdse ambtenaar. Communicatie en samenwerken gaan
hand in hand met inhoudelijke vakkennis.

2.2

Wijkgerichte participatie : samen beslissen en ontwikkelen

Politici noch ambtenaren weten wat het beste is voor inwoners. Samen weten we dat wel. De gemeente
treedt hier faciliterend en dienend op. Velsen Lokaal wil toewerken naar een vorm waarin inwoners en
ondernemers in bepaalde gevallen de besluiten nemen. Bijvoorbeeld over initiatieven van andere bewoners
en ondernemers. Daar willen we apart budget voor vrijmaken. We denken hierbij aan een Velsen Doet!, een
systeem waarbij iedere inwoner een bedrag kan inzetten op een initiatief. Inwoners en ondernemers
denken ook mee over de invulling van onze woningbouwbehoefte en de visie voor hun wijk of
woonomgeving. Tot slot willen we het eenvoudiger maken om ideeën, wensen en zorgen direct met de
gemeenteraad te delen.
In de komende periode wil Velsen Lokaal verder bouwen aan de doorontwikkeling van de wijkplatforms
naar representatieve wijkraden/ wijkforums die zeggenschap hebben over de eigen leefomgeving. Door te
experimenteren met wijkbegrotingen en wijkbudgetten kunnen zij invloed hebben op de wijze waarop het
geld wordt ingezet om de wijk te verbeteren. We hopen dat daarna ook wijkbewoners van andere wijken
en dorpen opstaan om een wijkraad/-forum op te richten. De gemeente helpt hierbij.

2.3

Uitdaagrecht (Right to Challenge)

Velsen Lokaal is samen met enkele andere partijen In Velsen aanjager geweest voor de uitwerking van het
uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge of R2C genoemd). Wij geloven dat bewoners, initiatiefnemers en
overheden met elkaar verder kunnen komen. Omdat bewoners van een straat en/of wijk vaak zelf het beste
weten wat goed is voor hun straat/wijk, kunnen zij taken van de gemeente overnemen, die zij slimmer,
beter, goedkoper of anders denken te kunnen doen.
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Dit kan door de gemeente uit te dagen met een challenge (Het uitdaagrecht). Het budget hiervoor wordt
ook aan die bewoners overgedragen. Velsen Lokaal maakt zich er hard voor dat de gemeente de komende
jaren daadwerkelijk taken
overdraagt aan
succesvolle voorstellen
van inwoners. Een
voorbeeld hiervan is het
winkelcentrum in
Nootdorp dat
ondernemers voortaan
zelf schoonhouden. Nu zij
een uitdaagrecht-initiatief
hebben ingediend bij de
gemeente, zijn er nu
(financiële) middelen om
snel te kunnen optreden
tegen vervuiling. Met het
uitdaagrecht maken we
dus met elkaar de lokale
leefomgeving een stukje
mooier. Daar worden wij
enthousiast van.

2.4 De waarde van sociale wijkteams

Wij willen Velsenaren stimuleren om zich te verenigen in wijknetwerken waarin ze samenwerken om de
ideeën die leven in hun wijk in overleg met de gemeente uit te voeren of uitgevoerd te krijgen. Onderlinge
samenwerking tussen bewoners is het antwoord op het individualisme en versterkt de sociale cohesie. En
sociale cohesie is de basis voor het doen slagen van de hervormingen (transformatie) in de zorg. Sociale
wijkteams zullen met meer succes kunnen optreden. Daarom wil Velsen Lokaal de bekendheid van de
wijkteams vergroten en meer aandacht creëren voor de kwaliteit en facilitering van sociale wijkteams.

2.5

Iedereen doet mee (inclusiviteit)

Iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, sociale klasse of
beperking kan meedoen in Velsen. Inclusie is voor
Velsen Lokaal meer dan alleen zeggen dat iedereen
gelijk is. We moeten er als gemeente ook naar
handelen. Wij kijken naar waar mensen buiten de
boot vallen en hoe we dat kunnen voorkomen. De
gemeente doet haar best om ook de mensen te
bereiken die het moeilijk vinden om mee te doen. We
gebruiken beeldbrieven die iedereen snapt en we
organiseren naast open bewonersavonden ook
alternatieve mogelijkheden om mee te doen aan een
participatieproject. Een klankbordgroep zoekt uit
welke drempels mensen hierbij ervaren en hoe we die
vervolgens weg kunnen nemen. We geven veel
voorlichting over de voorzieningen die we
hieromtrent aanbieden, zodat er optimaal gebruik
van wordt gemaakt. Het VN-Verdrag voor de rechten
van mensen met een beperking, dat vooral over
toegankelijkheid van voorzieningen en de openbare
ruimte gaat, is voor Velsen Lokaal belangrijk. Samen
met mensen met een beperking willen we de openbare ruimte toegankelijker maken.
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2.6 Jongeren

Voor de jeugd in Velsen willen we meer aandacht. We willen hen bij de politiek betrekken door een digitaal
jongerenplatform of via ons digitale participatieplatform, waarin zij
meedenken over allerlei onderwerpen zoals de toekomst, sport of
meer ontmoetingsplekken. Dat helpt ook om beter inzicht te krijgen
in de behoeften van onze jongeren. Een jeugdraad die een paar keer
per jaar met de gemeenteraad overlegt, draagt ook bij aan betere
communicatie met onze jeugd. Velsen Lokaal wil graag
experimenteren met manieren om jongeren een grotere en
blijvende stem te geven in de lokale democratie. Denk dan aan
jongerenraden, debat festivals, pizza-avonden, stem initiatieven en
laagdrempelige, creatieve projecten, zoals het maken van filmpjes
en vlogs bedoeld om bepaalde onderwerpen met jongeren te
bespreken.

3. Sociaal Velsen

Een sociaal Velsen is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de gemeente Velsen, de
maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders, verenigingen en haar inwoners. Velsen Lokaal wil extra
aandacht voor de kwetsbare groepen, die door Corona extra hard zijn getroffen.

3.1

Wijkgerichte benadering sociale problemen

3.2

Schuldhulpverlening

3.3

Speciale aanpak vroegsignalering voor jongeren

Vraagstukken als eenzaamheid, de aanpak van schulden en kansenongelijkheid vragen juist nu in het corona
tijdperk om blijvende aandacht en een forse ambitie. Wij staan voor een samenhangende aanpak van
sociale problemen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs. armoedebestrijding, jeugdzorg, WMO of de
Participatiewet.
Velsen Lokaal wil daarom de wijknetwerken stimuleren, waarin bewoners, maatschappelijke organisaties en
bedrijven samenwerken om ideeën uit hun wijk in overleg met de gemeente te realiseren. Onderlinge
samenwerking tussen bewoners en instellingen die actief zijn in een wijk, is volgens ons het antwoord op
het individualisme. Het versterkt ook de sociale cohesie. Sociale wijkteams willen wij faciliteren, want zij zijn
de spin in het web. Door meer maatschappelijke participatie, verbeteren we het welzijn van onze inwoners.
We maken gebruik van de huidige infrastructuur en subsidiëren onze bestaande verenigingen.

Veel probleemgebieden versterken elkaar. Armoede en
problematische schulden gaan meestal hand in hand. Mensen
schamen zich voor hun financiële problemen en hun zorgen
daarover werken vaak belemmerend. Daarom is het ontzettend
moeilijk om van armoede los te komen en schulden terug te
dringen. Onze armoedebestrijding en schuldhulpverlening moet
gericht zijn op gedragsverandering, stressvermindering en
participatie. Onopgeloste schulden kosten de gemeenschap jaarlijks
veel geld. Mensen met schulden hebben vaak ook extra
zorguitgaven, ze zijn vaker ziek en ze werken minder vaak.
Kinderen uit gezinnen met problematische schulden presteren minder goed in het onderwijs en dat kost
ook weer extra geld. Zij staan bij het begin al 1-0 achter. Ongeveer 12% van alle kinderen in ons land groeit
op in een gezin met een laag inkomen. 1/3 van deze kinderen leeft al 4 jaar of langer in een huishouden met
een laag inkomen. Zij hebben vaak dagelijks te maken met geldgebrek. Ze krijgen niet elke dag warm eten.
En geen nieuwe kleding als dat nodig is. Lid zijn van een sportclub is niet vanzelfsprekend, net als het vieren
van een verjaardag. Veel kinderen voelen dat ze niet meedoen en dat ze worden buitengesloten.
Kinderarmoede heeft daarom onze bijzondere aandacht en we zetten in op vroegsignalering en de brede,
integrale aanpak van schulden.

Velsen gaat in de vroegsignalering al een hulpaanbod doen aan jongeren tot 30 jaar bij slechts 1 signaal
over betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar. Voor de groep boven de 30 handelen we bij matching
van twee of meer signalen of een opeenvolging van signalen van woningcorporaties, energiebedrijven en
zorgverzekeraars. Omdat jongeren met betaalachterstanden vaak nog geen ‘eigen voordeur’ hebben, maar
wel een zorgverzekering, is de zorgverzekeringsschuld vaak het enige signaal dat de gemeente ontvangt. In
Velsen gaan we direct op huisbezoek om hulp aan te bieden. Al voor de coronacrisis waren 2.300 18- en 19-
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jarigen en bijna 20.000 20-25-jarigen als wanbetaler aangemeld bij het CAK. Deze cijfers laten zien dat het
aantal jongeren met zorgverzekeringsschulden snel escaleert. Vroeg ingrijpen op basis van dit enkele
signaal van de zorgverzekeraar is daarom belangrijk.

3.4

Armoedebeleid

Armoede gaat over een tekort aan financiële middelen, maar ook over sociale uitsluiting. Mensen hebben
geen geld voor activiteiten, geen opleiding, ze wonen vaak in een minder goed geïsoleerd huis en hebben
vaker gezondheidsproblemen. Ze kunnen zich vaak moeizaam zelf redden. Ons armoedebeleid is gericht op
die huishoudens met dat lage inkomen en dat verhoogde risico op armoede. Zij kunnen gebruik maken van
extra vergoedingen, de zogenoemde
minimaregelingen. Denk hierbij aan de
collectieve zorgverzekering met een
lagere premie, vergoedingen voor de
eigen bijdrage voor thuiszorg, extra
stookkosten vanwege ziekte of voor
grote uitgaven, zoals de aanschaf van een
koelkast, matras of wasmachine.
De groep die we deze ondersteuning
bieden, willen we uitbreiden van 120%
naar 130% van de bijstandsnorm. Je hebt
dan langer recht op deze regelingen na
uitstroom uit de uitkering. Werken loont
dan echt! Voor onze kinderen zijn er de
kind pakketten met onder andere
sportlessen en sportkleding, het
lidmaatschap van de bibliotheek en
schoolkosten (schoolreisje, kluisje,
Afbeelding toont het aantal minima in Velsen Bron: Armoede visie Velsen kaftpapier).

3.5

Samenwerken met onze partners in de wijk

Armoedebestrijding en het bestrijden van kansenongelijkheid is onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Wij willen samen met bewoners en
ondernemers, investeren in de lokale structuren van onze gemeenschap en in de hulpbronnen en informele
netwerken in de buurt. Hierdoor sluit het armoedebeleid beter aan op de doelgroep. We richten ons op het
vinden van oplossingen. In ons beleid en onze dienstverlening laten we wantrouwen, dwang en boetes los
en bieden betalingsregelingen voor schulden aan de gemeente aan als dat kan.
We zetten in op preventie, arbeid, het vergroten van de zelfredzaamheid en op nazorg. Als we sneller hulp
en ondersteuning inzetten bij lichte problematiek, voorkomen we zwaardere problematiek aan de
achterkant. We nemen onze inwoners, daar waar nodig, aan de hand in het bos van de wet- en regelgeving.
Als je je meldt bij de gemeente met een vraag, word je vriendelijk geholpen en naar de juiste persoon,
afdeling of organisatie verwezen. Ruim binnen de gestelde termijn van 8 weken is er een besluit genomen
op je aanvraag.

3.6

Werken moet lonen

Voor Velsen Lokaal staat werken voorop, tenzij iemand door gezondheidsproblemen hier helemaal niet toe
in staat is. Werken moet ook meer lonen. Het verschil in inkomen tussen een bijstandsuitkering inclusief
toeslagen en kwijtscheldingen, én werk moet aantrekkelijk zijn. De armoedeval voorkomen we met ons
minimabeleid. De weg naar betaalde arbeid maken we interessanter door jongeren bijvoorbeeld extra
scholing te bieden via onderwijsprogramma’s voor beroepen waar veel behoefte aan is, zoals Techport en
Zorgpoort. We verbeteren de aansluiting tussen scholen en bedrijven en vergroten met interessante
stageplaatsen, innovatieve opdrachten, gastlessen en input voor het opleidingsprogramma hun kansen op
de arbeidsmarkt. Mensen die door ziekte maximaal parttime kunnen werken, mogen een extra deel van
hun salaris behouden bovenop de uitkering, om het voor deze groep interessant te houden om te blijven
werken. Hiervoor hebben we afgelopen periode een motie ingediend die raadsbreed werd aangenomen. Bij
grote veranderingen in je inkomen of je leefsituatie, biedt de gemeente Velsen je een persoonlijk gesprek
en krijg je advies op maat.
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3.7

Scholing

Met goed onderwijs investeren we in onze toekomst. School is meer
dan het leren rekenen en schrijven, het is de plek waar je jezelf leert
kennen, ontwikkelt en leert samenzijn met anderen. Het is dus erg
belangrijk dat goed onderwijs voor iedereen en op alle niveaus
bereikbaar is. Gelijke kansen voor elk kind. De gemeente
onderhoudt daarom pro-actief contact met de scholen. Zo weten we
wat er speelt. Taalachterstanden bij kinderen signaleren we zo
vroeg mogelijk en we pakken dit aan met voor- en vroegschoolse
educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Als kinderen
een ander aanbod nodig hebben buiten onze gemeente, kunnen ze
daar naar toe met vervoer dat de gemeente aanbiedt.

4. Zorg in Velsen

Ieder mens heeft recht op zorg. Ook in Velsen mag niemand tussen wal en schip vallen. Gemeenten zijn
sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. We
hebben een deel van deze taken overgenomen van de Rijksoverheid. Het doel van de decentralisatie was
om de zorg goedkoper te maken, maar alles is alleen maar duurder geworden. Door een aantal wettelijke
regelingen kunnen we niet goed meer de regie voeren op onze financiën. Het Rijk heeft ons de taken, maar
niet de middelen gegeven. De begroting krijgen we daardoor niet meer sluitend en bezuinigen op onze
voorzieningen als het zwembad, de stadsschouwburg, bibliotheken en het onderhoud van de openbare
ruimte worden vervolgens noodzakelijk. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld! Velsen Lokaal blijft
daarom vechten voor het behoud van onze voorzieningen, betaalbare en toegankelijke zorg met voldoende
financiën van het Rijk.

4.1

Voldoende financiën van het Rijk, Raden in verzet

We hebben ons al aangesloten bij het actiecomité Raden in Verzet middels de motie ‘Zonder geld geen
gemeenten’. Zij overwegen harde maatregelen als er niet structureel voldoende middelen worden geregeld
voor gemeenten tijdens de kabinetsformatie. Het eventueel teruggeven van de extra zorgtaken aan het Rijk
vanaf juni 2022 is daar onderdeel van. Dat ondersteunen wij als het zover moet komen. De tekorten op de
Wmo lopen nog steeds op. Deze uitgaven zijn in 2019 harder gestegen dan die voor de jeugdzorg.
De gevolgen van het Wmo-abonnementstarief en de vergrijzing drukken zwaar op de gemeentelijke
begroting. We krijgen te weinig geld om problemen op te lossen rond onder andere onderwijshuisvesting,
jeugdzorg, de omgevingswet, beschermd wonen en de Wet Inburgering. Veel van deze taken financieren we
daarom nu vanuit gelden die eigenlijk bedoeld zijn voor andere taken. Dit leidt tot onterechte
lastenverhogingen voor onze inwoners, het eigen vermogen van de gemeente gaat eraan op en uiteindelijk
zullen we onze eigen lokale voorzieningen moeten afbreken als we niets doen. Daar komen wij tegen in
actie!
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4.2

Betaalbare zorg door inzetten op hulp aan de voorkant

4.3

Tekorten in de Jeugdhulp

4.4

Sociale cohesie

4.5

De maatwerk- of doorbraakmethode

Velsen Lokaal wil voorkomen dat de kwaliteit van de zorg afneemt. Daarom proberen we de kosten in de
zorg te beperken, en zo betaalbaar te houden. Door de focus meer te leggen op preventie, vroegsignalering,
efficiency en zelfredzaamheid, voorkomen we hoge zorgkosten. Veel inwoners hebben voor sommige zaken
hulp nodig uit de directe woonomgeving, van familie, vrienden, kennissen of buren. Door vroeg en snel hulp
en ondersteuning in te zetten bij lichte problematiek, wordt zwaardere problematiek aan de achterkant
voorkomen. Hoe zwaarder de zorg, hoe hoger de kosten. Die voorkomen we daarmee. Velsen Lokaal is
bereid extra gelden vrij te maken voor goede preventieve zorg, juist omdat we weten dat dit op de langere
termijn loont.

Voor de jeugdhulp in de gemeente Velsen verwacht men een miljoenentekort. Die kunnen we de komende
jaren nog net aan opvangen. Daarna dreigt een enorm probleem. Daarom blijven we strijden voor
voldoende geld vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast
zetten we ons in om de kosten in de Jeugdhulp te
beheersen, door de toegang tot jeugdhulp te
herzien en budgetplafonds in te voeren.
Jeugdzorgorganisaties zijn zo genoodzaakt
efficiënter te werken en hun overheadkosten terug
te dringen. Dat is op zich een goede zaak, maar
Velsen lokaal heeft wel zorgen over de
budgetplafonds. Kinderen die hulp nodig hebben
moeten natuurlijk geholpen kunnen worden. Met
de inzet van slimme ICT besparen we kosten en
verbeteren we de dienstverlening. Eenvoudige
zorgvragen vraag je eenvoudig digitaal aan en worden ook zo afgehandeld.

De sociale cohesie in een straat, buurt of wijk is daarom zo belangrijk. Samen met wijkbewoners willen we
de sociale cohesie versterken. Samen denken we na over de problemen in de wijken. Ouderen blijven
langer thuis wonen, verzorgingshuizen sluiten, zorg wordt vaker thuis verleend (extramuralisering) en er is
meer maatschappelijke opvang van verwarde mensen in de wijken. Om dit allemaal op verantwoorde
manier te kunnen doen, wil Velsen Lokaal veel meer aandacht voor zaken als eenzaamheid, veiligheid,
vitaliteit en voldoende thuiszorg. Mantelzorgers betrekken wij ook hierbij.

In Velsen gaan we ook de maatwerk- of
doorbraakmethode en de Doorbraak App
hanteren. In het sociaal domein speelt maatwerk
een belangrijke rol. Maatwerk mag van de wet én
het is vaak goedkoper. Omdat regels steeds vaker
niet toepasbaar blijken op individuele
problematiek, krijgen mensen die hulp zoeken
geen oplossing, maar juist extra bureaucratische
sores. Om hen wél te kunnen bieden wat ze nodig
hebben, kijken we met een brede blik “over” de
regels heen. Hoe kunnen we deze inwoner het
beste helpen? Multiprobleemhuishoudens zijn
vaker gebaat bij out-of-the-box oplossingen die
we met de tools vanuit de doorbraakmethode
sneller vinden. Het is een handleiding voor
maatwerk; met een digitale tool, online
leeromgeving en boek kunnen we de (financiële)
winst van maatwerk onderbouwen met een
maatschappelijke rekensom.
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5. Sportief en gezond Velsen

Het stimuleren van sporten en bewegen vindt Velsen Lokaal belangrijk. Bewegen en sporten zijn goed voor
je gezondheid en welzijn en het verbetert de kwaliteit van leven. Mensen die meer sporten en bewegen
hebben ook minder zorgkosten. Ze zijn fitter en gezonder en hebben minder kans op depressies, hart- en
vaatziekten, overgewicht, diabetes en bepaalde soorten kanker. Een gezonde en actieve leefstijl is een
groot wapen in de strijd tegen corona gebleken. Helaas zijn sommige mensen tijdens de coronacrisis minder
gaan sporten of helemaal gestopt. Anderen zijn meer gaan roken of eten. Het is dus extra belangrijk om nu
volop in te zetten op ondersteuning van ons verenigingsleven. De verwachting is dat iedere euro die je
investeert in sportvoorzieningen, aan het einde ca € 2,50 oplevert aan bespaarde zorgkosten.

5.1

Belang van goede sportaccommodaties en verenigingen

Velsen wil een sport- en beweegvriendelijke gemeente zijn, waarin iedere inwoner passend kan sporten.
We hebben vele sportverenigingen en prachtige accommodaties. Daarnaast hebben we de duinen, het
strand en de zee, waar we in de buitenruimte actief met sport bezig kunnen zijn. Velsen lokaal wil de
sportinfrastructuur behouden, uitbreiden en betaalbaar houden door bij onze sportaccommodaties en
buurthuizen zorgfuncties, wonen en bedrijvigheid toe te voegen. Alles voorhanden op 1 locatie. Daardoor
ontstaat kruisbestuiving en worden ze multifunctioneler. Wonen en zorg zijn al onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Door bij de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten en bij het
aanpassen van woningen aandacht en ruimte te hebben voor sport- en
beweegmogelijkheden voor zowel jongeren als ouderen kunnen we
samen met verenigingen, sportaanbieders, scholen, ondernemers en
ontwikkelaars komen tot de ontwikkeling van een breed gedragen
wijkgerichte woon- en zorgvisie voor bijvoorbeeld ouderen. Huisartsen,
fysiotherapeuten, ggz, etc. willen ook graag dat dicht in de buurt van
doelgroepen allerlei mogelijkheden op het gebied van preventie, zorg
en activiteiten worden geboden. Wij denken hierbij ook aan een soort
cultureel ontmoetingscentrum, waar mensen dingen met elkaar kunnen
doen als klaverjassen, een hobbyclub, repetitieruimte.

5.2

Revitalisering van de sportparken

5.3

Sport als maatschappelijke katalysator

Op sportpark Schoonenberg werkt de gemeente al aan de revitalisering en optimalisering van het park. Er is
hiervoor eerder alleen te weinig geld voor gereserveerd, dus wij gaan ons hard maken voor voldoende geld
om alle accommodaties toch in de komende periode te kunnen verbeteren. Dat zijn sportparken De Elta,
Groeneveen, RKVV Velsen en Zeewijk. Het Polderhuis in Velserbroek is aan het einde van zijn levensduur.
Velsen Lokaal ziet hier kansen voor een nieuwe hal gecombineerd met diverse voorzieningen en wonen.
Het dorpshart van Velserbroek krijgt zo een nieuwe impuls. Door bij onze sportaccommodaties ruimte te
bieden voor wonen, bedrijvigheid, zorg en andere voorzieningen, komt ook weer geld vrij, waarmee we de
investering kunnen financieren.

Sport is inmiddels naar wens van Velsen Lokaal ingezet als maatschappelijke katalysator. We zetten sport in
als middel om werkzoekenden aan het werk te krijgen, ouderen uit een isolement te halen en eenzaamheid
bij hen tegen te gaan. Kwetsbare groepen mensen maken we met sport zelfredzaam, we bevorderen de
integratie van statushouders, we helpen kinderen met beperkingen en we verminderen van de zorgvraag
(jeugdzorg, WMO). Deze aanpak bij gezondheid, welzijn en bevordering van de
sociale en maatschappelijke participatie heeft in 2020 geleid tot de realisatie
van een lokaal Sport- en preventie akkoord met 24 plannen en daar zijn we
trots op. We gaan voor een vitalere en gelukkiger samenleving.
Voor de inzet van sportcoaches op scholen maken we verbinding tussen
gezondheid en voeding en bestrijden we overgewicht. Alle benodigde
ingrediënten hiervoor zijn al aanwezig in Velsen: er zijn goede
sportaccommodaties, bloeiende sportverenigingen, buurtsportcoaches,
maatschappelijke instellingen, scholen, zorgvoorzieningen, sociale wijkteams,
Vluchtelingenwerk, IJmond Werkt!, enzovoort. We moeten nu verder de
concrete, gezamenlijke aanpak tussen de verschillende partijen uitwerken. De gemeente heeft hierin een
coördinerende en faciliterende rol en zij is verantwoordelijk voor het actief aanvragen van gelden hiervoor
bij het Rijk.
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6. Fijn en veilig leven in Velsen

Voor een prettige leefbare gemeente zijn we gezamenlijk verantwoordelijk: het Rijk, de provincie, de
gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de Velsenaren zelf. De gemeente is
verantwoordelijk voor de aanpak van overlast en de kwaliteit van de openbare ruimte.

6.1

Aanpak rommel op straat

6.2

Afvalscheiding

6.3

Aanpak overlast

Inwoners bieden we de ruimte om zelf invulling te geven aan de inrichting van de wijk. Dus niet een
gemeente die bepaalt, maar een gemeente die luistert en faciliteert. Net als iedereen willen wij ook graag
dat de straten schoon zijn en vinden we zwerfvuil of opgestapelde zakken huisvuil naast een (volle)
ondergrondse container ergerlijk. De gemeente kan dit niet alleen. Als iedere Velsenaar zich
medeverantwoordelijk voelt, bereiken we meer. De nieuwe hype van trandelen (troep opruimen tijdens het
wandelen) juichen we toe. Wij zien graag dat de gemeente trandelaars bij elkaar brengt en hen
ondersteunt. Wat ons betreft zijn mensen die vrijwillig helpen om hun buurt schoon te houden echte
helden.

Velsen werkt toe naar een nieuw systeem van afval scheiden. Als we niets veranderen in onze
afvalscheiding, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren enorm omhoog. Dat komt
omdat er nu nog veel restafval wordt verbrand bij
HVC. Goede scheiding is goed voor het milieu en
de portemonnee. Scheiding van ons afval is dus
een absolute must, hoewel de vraag is wat de
beste manier is. Technologie kan daarbij helpen,
maar levert niet de hoogste kwaliteit aan
herbruikbare materialen op. Materialen en
grondstoffen die we kunnen hergebruiken,
moeten we niet meer verbranden.
We willen dus een systeem waarbij beter scheiden dus ook
echt financieel gaat lonen.

In Velsen moet je je overal en altijd veilig voelen. En dat is helaas nog niet zo. Vooral op straat, maar ook in
en rond het eigen huis voelen we ons soms onveilig. Velsen lokaal staat voor een veilig en leefbaar Velsen:
thuis, op school, op straat, op het werk en online. Ongeacht afkomst of geaardheid. We zijn daarom blij met
de nieuwe wijkgerichte manier van handhaven, door de wijk- en jeugdboa's die de wijken en inwoners
kennen. Het effect van de inzet van boa’s is inmiddels bewezen. Doordat zij de dialoog aangaan, sluiten zij
aan bij de leefwereld van jongeren. Omdat ze ook samenwerken met jeugdwerkers, sociale wijkteams en de
politie, bieden we kwetsbare jongeren met deze integrale aanpak weer perspectief. Door goede hulp en
voorlichting voorkomen we dat zij het verkeerde pad kiezen. Voorkomen is beter dan genezen.
Wij willen ook voldoende plekken voor jeugdigen waar zij zich kunnen ontspannen en lol kunnen maken.
Want dat is erg belangrijk! Als jongeren elkaar in coronatijd fysiek kunnen blijven ontmoeten, kunnen ze
zich ontladen. Er gaat veel om in jongeren in coronatijd. Er is niet veel mogelijk en tegelijkertijd ervaren ze
druk om op school te presteren. Er heerst verveling onder hen en frustratie en irritatie over het gebrek aan
positieve vooruitzichten. Hoe lang gaat deze periode duren? Ook voor kansrijke jongeren is corona bikkelen.
Jonge mensen missen de leuke dingen in het leven, zoals uitgaan en vrienden zien. En ze ervaren stress en
onzekerheid door de sluiting van het onderwijs: Kan ik het wel goed afmaken?
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Stress en meeloopgedrag leiden in sommige situaties tot rellen, klooien, blowen op straat, maar ook tot
eenzaamheid. Als we in ieder geval de jongerencentra open kunnen houden, vliegen kwetsbare jongeren
minder snel uit de bocht en verminderen we de overlast in de wijken. De komende periode willen we de
nieuwe werkwijze en de brede aanpak daarom verder uitbouwen. Meer investeren in de zichtbaarheid van
politie en handhaving. Veiligheid hand in hand met preventie. Zo bestrijden we woninginbraken,
vandalisme, overlast door ondermijnende criminaliteit en drugs.

6.4

Zorgen over de druk op de politie en de handhaving

We hebben grote zorgen over de druk op de politiecapaciteit. Omdat de politie de afgelopen jaren continu
overvraagd en overbelast werd, zijn ze nu onderbezet en is er een hoog ziekteverzuim. Corona heeft dit
probleem nog meer vergroot. Velsen lokaal zal zich blijven
inzetten voor het overeind houden van ons politieapparaat.
We willen dit onder andere bereiken door nog meer
onnodige regels te schrappen. Als handhaving op minder
punten moet controleren, komt er ruimte vrij voor effectieve
en consequente handhaving, zonder dat het extra geld kost.
De regels die blijven bestaan, zijn uit te leggen, worden
nageleefd en er wordt op gehandhaafd. Duidelijkheid,
consistentie en transparantie zijn wat Velsen Lokaal betreft
steekwoorden voor handhaving. Maar ook menselijkheid
speelt hier wat ons betreft een belangrijke rol. We staan
daarom dus ook open voor het meer geld vrijmaken voor
veiligheid.

7. Werken en ondernemen in Velsen

Velsen Lokaal streeft naar een effectieve uitvoering van de participatiewet, en naar een uitnodigend
ondernemersklimaat, waardoor ook bedrijven van buiten de regio zich in Velsen willen vestigen en zo
kunnen bijdragen aan de werkgelegenheid.

7.1

Citymarketing

7.2

Aantrekkelijke winkelgebieden

Naast de grote (industriële) bedrijven kent Velsen ook veel MKB-bedrijven en zelfstandige ondernemers.
Ook deze pareltjes zijn van onmiskenbaar belang voor onze diverse lokale economie en werkgelegenheid.
Deze bedrijven en ondernemers moeten we koesteren. Voor hen moeten we de gemeentelijke
dienstverlening en communicatie verbeteren, en daar waar mogelijk de regeldruk verminderen. Velsen
Lokaal is daarom groot voorstander van citymarketing. De afgelopen jaren is de stichting citymarketing
Velsen uitgegroeid tot een sterk lokaal instrument.
Zeker tijdens de coronapandemie heeft citymarketing
haar meerwaarde bewezen met haar acties als koop
lokaal. Velsen Lokaal is trots op de identiteit, de
aantrekkelijkheid en unieke eigenschappen van Velsen
die door Citymarketing Velsen uitstekend worden
overgebracht op inwoners, dagjesmensen, toeristen en
ondernemers. Wij vinden alleen wel dat bedrijven en
instellingen die hiervan profiteren, volgens de gemaakte
afspraak, vanaf nu ook financieel horen bij te dragen
aan de lokale citymarketing.

Velsen Lokaal gelooft in de kracht van en potentie voor de lokale detailhandel. Daarom vinden wij dat de
gemeente voor de beste omstandigheden moet zorgen qua levensvatbaarheid van winkels. Het
centrumgebied in IJmuiden maken we optimaal. Je kunt er wonen, werken, winkelen en ontspannen
tegelijk. Het centrum blijft bereikbaar en er is ruimte voor horeca op Plein 1945 en andere
ontspanningsmogelijkheden. Door woningen toe te voegen, maken we het centrum aantrekkelijker, gaan
we leegstand tegen en voegen we voorzieningen toe. De gebiedsvisie van Pont tot Park biedt ons veel
kansen die we willen benutten!
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7.3

Sterk bedrijfsleven en bedrijventerreinen

Velsen Lokaal staat voor het stimuleren van samenwerking tussen partijen. We zijn erg blij met de diverse
ondernemersverenigingen zoals OV IJmond, AYOP, MKB IJmond, Horeca Velsen, en de verschillende
winkeliersverenigingen. We juichen de bedrijveninvesteringszones (BIZ) toe, omdat daarmee betere binding
tussen de gemeente en ondernemers ontstaat en er beter wordt ingespeeld op de behoeften van
ondernemers. Samen creëren en houden we een sterk bedrijfsleven, ondernemers- en vestigingsklimaat.
De komst van nieuwe, innovatieve bedrijven die passen in het economische profiel van de IJmond juichen
wij toe. Bijvoorbeeld bedrijven op het gebied van Offshore Wind, maar ook bedrijven die een impuls
kunnen geven aan de waterstofeconomie om zo Tata Steel snel te kunnen omvormen naar een duurzame
en circulaire staalfabrikant. We zien daarvoor ruimte in de havengebieden, de nieuwe Energiehaven en
bedrijventerreinen.
Met de deelname aan het investeringsfonds van de Regionale OntwikkelMaatschappij (MRA) willen we een
duurzame en innovatieve economie in Velsen stimuleren. Velsen kenmerkt zich in belangrijke mate door de
maakindustrie, havens, logistiek en bouw. Deze branches staan met de energietransitie en circulaire
economie voor een grote opgave. Velsen Lokaal vindt het daarom belangrijk dat bedrijven toegang krijgen
tot meer ondersteuning en fondsen om deze ontwikkelingen te realiseren.

8. Wonen in Velsen

We hebben de afgelopen jaren een brede maatschappelijke en politieke discussie gevoerd over onze
woningbouwopgave, onder andere in IJmuiden en in Driehuis met de
dorpsdialoog. Het algemeen belang van voldoende woningbouw weegt
voor ons zwaar en wij verwachten dat iedere woonkern hieraan bijdraagt.
Nimby-gedrag (not in my backyard) keuren we af en de constructieve
dialoog over de voorwaarden waaronder woningbouw mogelijk is
ondersteunen we. Een deel van die discussie is al gevoerd en de uitkomst
daarvan is verankerd in het Koersdocument Omgevingsvisie Velsen.
Daarin staat waar (op termijn) woningbouw mogelijk is. De kern van deze
visie is dat we binnenstedelijk verdichten (en vergroenen) in IJmuiden en
waardevolle groene gebieden zullen ontzien.

8.1

Gemêleerd woningaanbod gericht op de toekomst

De afgelopen raadsperiode hebben we te maken gehad met de stikstof crisis en met corona. Die hebben de
bouw van nieuwe woningen behoorlijk vertraagd terwijl de vraag naar woningen onverminderd steeg.
Ondertussen lopen wachtlijsten voor sociale huurwoningen enorm op, raakt de oververhitte woningmarkt
steeds verder op slot, en rijzen huizenprijzen de pan uit. We hebben de laatste jaren in Velsen stappen
gezet in het zoeken naar ruimte voor woningbouw voor kleinere, maar ook voor grotere projecten. Het ‘gat’
op de oude KPN-locatie is bijvoorbeeld gevuld en er is gestart met project de Hofgeest in Velserbroek.
Ook worden, met respect voor het dorpse karakter,
bouwlocaties vastgesteld in Driehuis. Dat zijn stappen in de
goede richting, maar het is nog niet genoeg. In alle
woonkernen zal gebouwd moeten worden om aan de vraag te
kunnen voldoen. Velsen Lokaal wil namelijk dat we iedere
Velsenaar woonkansen in de eigen gemeente bieden. In de
gebiedsvisie van Pont tot Park worden mogelijkheden
uiteengezet voor de stedenbouwkundige invulling van het
centrum van IJmuiden. Wij zien kansen om met deze visie
samen verder te werken aan het uitbreiden van het
woningaanbod, maar ook aan het verbeteren van het huidige
aanbod van sociale huurwoningen, en aan de bereikbaarheid
en leefbaarheid van IJmuiden. Kwalitatief betere woningen,
beter afgestemd op de wensen van de bewoners én
duurzamer. Met investeringen in vergroening van de openbare ruimte, gevels en daken.
Voor ons is het belangrijk dat woningen bereikbaar en beschikbaar zijn voor Velsenaren. Wij willen dat
opnieuw kritisch wordt gekeken naar de gezamenlijke wachtlijsten met omringende gemeenten. Wel
houden we vast aan de minimale eis van 30% sociale woningbouw bij ieder nieuwbouwproject in
Velserbroek, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord en -Zuid. Spreiding van sociale huurwoningen over de
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hele gemeente vinden wij van belang om ruimte voor diversiteit in het woningaanbod in IJmuiden en
Velsen-Noord te creëren. Naast de beschikbaarheid van huurwoningen wil Velsen Lokaal ook dat
koopwoningen bereikbaar blijven. Met bijvoorbeeld een starterslening of een gesubsidieerde koopwoning
kunnen we meer Velsenaren een eerlijke kans geven op de woningmarkt. Wij pleiten daarnaast voor een
zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. Mogelijkheden om Velsenaren voorrang te geven bij de
koop of huur van een woning in de samenwerking met makelaars en verhuurders worden bekeken. De
woningbouwopgave is groot en kan naar ons idee niet alleen worden ingevuld door binnenstedelijk te
bouwen. Met respect voor de natuur en in overleg met de inwoners van Velsen zullen we daarom verder
moeten kijken. We willen namelijk zoveel mogelijk Velsenaren een prettige, groene leefomgeving bieden
met mogelijkheden om in de directe omgeving te recreëren, sporten en van cultuur en de natuur te
genieten.

8.2

Alternatieve woonvormen

De omvang van de gemiddelde woningen in Nederland wordt steeds groter, terwijl huishoudens steeds
kleiner worden. De vraag naar kleinere woningen neemt toe, maar de beschikbaarheid neemt juist af. Met
name voor starters is samenwonen of zelfstandig wonen daarom vaak moeilijk te realiseren. Andere
woonvormen, zoals tiny houses of tijdelijke woningen, kunnen voor zeer uiteenlopende groepen een
oplossing bieden. Denk bijvoorbeeld aan starters, alleenstaanden, éénoudergezinnen of ouderen.
Wonen in tiny houses is nu trendy , gezien de kleinere ‘carbon footprint’ voor een beter milieu. Wij zien
hierin een oplossing (deels) voor het woningtekort. Tiny houses voorzien naast de specifieke woonbehoefte
ook in het plaats maken voor andere woningen. Met een tijdelijke omgevingsvergunning is het mogelijk om
voor 10 jaar tijdelijke bebouwing toe te staan. Voor die periode kunnen we dus plaatsing van tiny houses
toestaan op locaties die strategisch zijn aangekocht of waar voorlopig nog niet zal worden gebouwd.
Misschien is het ook tijd om voorlopig jaarrond bewoning op vakantieparken toe te staan.
Deze alternatieven zijn niet mogelijk zonder aanpassing van bestaande regelgeving. Velsen Lokaal zet zich in
om deze aanpassingen op zo kort mogelijke termijn te realiseren. Tot slot wil Velsen Lokaal ook onze
kinderen woonkansen in Velsen bieden. Wij pleiten voor meer (huur)woningen voor
eenpersoonshuishoudens, voor startersleningen ( zowel voor nieuwbouw, als voor bestaande woningen).
We denken out-of-the-box in de komende bestuursperiode, om alsnog voldoende betaalbare woningen te
bouwen. De sluiting van de bejaardentehuizen en bezuinigingen op het gebied van begeleid wonen, hebben
een behoorlijke bijdrage geleverd aan het tekort aan sociale huurwoningen. Jongeren wachten steeds
langer op een geschikte woning. Corona heeft deze problemen
alleen maar vergroot. De verhuurdersheffing moet daarom
geschrapt worden zodat woningcorporaties woningen kunnen
verbeteren en bouwen.

8.3

Versnellen woningbouwopgave

De periode vanaf de tekentafel tot daadwerkelijke bouw van
nieuwe woningen kost heel veel tijd. Te veel naar onze mening.
Er is al ingezet op het versnellen van de woningbouw. De
komende periode willen hier prioriteit aan geven. Procedures
willen we versnellen door waar mogelijk processtappen over te
slaan. Ook willen we meer investeren in (ambtelijke) capaciteit
om zoveel mogelijk bouwaanvragen en vergunningen te
kunnen behandelen. Bij versnellen hoort ook loslaten. We
geven het college, ambtenaren en bouwers het vertrouwen dat
zij in samenwerking met bewoners tot goede oplossingen
komen. We moeten klaar zijn voor de toekomst. We houden
daarbij al rekening met de energie-infrastructuur van de
toekomst en de voorzieningen die nodig zijn in die nieuwe
wijken en extra woningen. Tot slot leggen we duidelijke
verwachtingen bij bouwers en ontwikkelaars neer over de
participatietrajecten die zij met bewoners moeten doorlopen.
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8.4

Sociale cohesie: op zoek naar het wij(k)gevoel

8.5

Verduurzaming

Volgens Velsen Lokaal draagt sociale cohesie bij aan de leefbaarheid in de wijk. Maar wat is sociale cohesie
precies? De kern daarvan is een evenwichtige bevolkingsopbouw in een wijk met een gevarieerd
woningaanbod. Sociale cohesie uit zich in een wij(k)gevoel bij inwoners. Je thuis voelen, je veilig voelen in
de wijk waar je woont. Een evenwichtige bevolkingsopbouw bereik je met een evenwichtig woningaanbod.
Een overaanbod van goedkope sociale huurwoningen en gebrek aan voldoende middensegment woningen
verstoort het wij(k)gevoel. Maar ook een gebrek aan tolerantie en wederzijds begrip doet dit. We hebben
stappen gezet, maar zijn er nog niet. De verdere ontwikkeling van wijkparticipatie en revitalisering van de
woningvoorraad in bepaalde delen van Velsen zijn daarvoor van groot belang.

De klimaatverandering en de stijgende energieprijzen vergroten de noodzaak om wijken en huizen te
verduurzamen. Huizen moeten op enig moment van het gas af. In Velsen zijn de afgelopen jaren mooie
initiatieven ontstaan die huiseigenaren bijstaan om hun huizen te verduurzamen en beter te isoleren. Wij
vinden dat dit niet zonder overheidssteun kan en mag. Wij vinden wel dat de landelijke overheid daarvoor
primair aan de lat staat. Daar waar mogelijk kan de gemeente extra stimulansen bieden met goede
voorlichting door bijvoorbeeld onze energiecoaches van Energiek Velsen. Voor de verduurzaming van
sociale huurwoningen zijn de woningbouwcorporaties aan zet.

9. Groen en schoon leefmilieu in Velsen

Leefmilieu, een ontzettend breed begrip. Als je milieu leest denk je waarschijnlijk als eerste aan de uitstoot van
schadelijke stoffen en de opwarming van de aarde. Maar wat Velsen Lokaal betreft trekken we het begrip milieu veel
breder. De milieuproblemen hoeven we niet meer nader toe te lichten, het is 5 voor 12. De uitstoot van CO2,
schadelijke gassen, roet en fijn stof moet aanzienlijk beperkt worden.

9.1

Terugdringen uitstoot schadelijke stoffen en CO2

Een schonere lucht is direct van invloed op de gezondheid en levensverwachting van Velsenaren. Ook in Velsen
moeten we verantwoordelijkheid nemen om de CO2-uitstoot en de uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen
verder te verminderen. Daarvoor moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Dat betekent op tijd een
klimaatneutrale organisatie realiseren. Dus vastgoed verder verduurzamen, duurzaam vervoer, klimaatbewust
inkopen, etcetera.
Voor Velsen Lokaal is de gezondheid van onze gemeente van heel groot belang. Het RIVM-rapport over de schadelijke
stoffen die Tata Steel uitstoot in de omgeving heeft nogal wat commotie veroorzaakt: de hoeveelheden lood kunnen
gevaarlijk zijn voor kinderen en inwoners in de IJmond regio hebben een verhoogde kans op kanker en
longaandoeningen. Het bestaansrecht van de grootste fabriek van Nederland (9.000 werknemers) staat daardoor
onder druk. Uit recente onderzoeken is ook gebleken dat de gezondheidsrisico’s de laatste 2 jaar verder zijn
toegenomen in plaats van afgenomen…
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9.2

Luchtkwaliteit

Het is voor Velsen Lokaal cruciaal dat de overheid en Tata Steel meer gaan doen om dit te verminderen. Wij willen als
goede buren in volledige openheid met elkaar de dialoog voeren. Van Tata verwachten wij dat het alles op alles zet om
zo snel mogelijk over te gaan op een schoon en veilig productieproces en dat zij eerlijk de dialoog aangaat met
omwonenden en andere belanghebbenden. Maar we verwachten dit ook van de gemeente en de provincie. Iedereen
die over de genomen stappen geïnformeerd wil worden, krijgt deze informatie ook op transparante wijze. Het
vertrouwen in Tata heeft een deuk gekregen en de zaak polariseert nu. Van Velsen Lokaal hoeft Tata niet te sluiten,
maar zij moet wel heel snel verduurzamen richting een schoner productieproces.

Nederland kan theoretisch zonder staalfabriek. Maar staal blijft een basismateriaal dat je graag op eigen bodem
produceert. We weten inmiddels wat afhankelijkheid van bijvoorbeeld China ons kan brengen. Het is de hoogste tijd
om milieu en gezondheid op nummer één te zetten. Tata Steel zal zo snel mogelijk haar meest vervuilende onderdelen,
de installaties die kankerverwekkende stoffen uitstoten, moeten sluiten. En dit moet sneller dan het proces dat zij in
de roadmap beschrijft.
Bij de gesprekken die worden gevoerd met onder andere de Provincie Noord-Holland (die geeft de milieuvergunningen
af) en de Rijksoverheid blijft de gemeente Velsen binnen haar beperkte rol zoveel mogelijk druk uitoefenen. Wij staan
voor transparantie in dit dossier en we willen precies weten wat er nu echt wordt gedaan aan het verminderen van de
gezondheidsrisico’s voor onze inwoners. Ook de vervuiling van de lucht- en scheepvaart en het verkeer willen we
verminderen. Dat is goed voor onze inwoners en een toekomstbestendige (metaal)industrie, luchtvaart en mobiliteit.

9.3

Extra aandacht voor groen in stedelijk gebied

9.4

Betrokkenheid buurt bij tegengaan overlast

Velsen met haar kernen structuur is rijkelijk voorzien van
groen tussen de kernen. Er zijn echter wijken zoals in
IJmuiden en Velsen-Noord die blijvend extra aandacht
verdienen als het gaat om groen. Door de ligging t.o.v.
industrie en verkeer moet er juist in deze wijken extra
aandacht zijn voor groen. In deze wijken moet gewoon meer
kwalitatief groen komen. Bomen en struiken vangen fijn en
grof stof op uit de lucht. Het Velsense groenstructuurplan
geeft richting aan onze groenvoorziening en verplicht ook
het realiseren van extra groen bij elk nieuwbouwproject.
Daar zijn we blij mee. Bij de inrichting van plantsoenen en
parken vinden wij participatie erg belangrijk. Maak het park
“eigendom” van de buurt. De buurt beheert, de gemeente faciliteert. Samen maken we Velsen nog groener.

Als de betrokkenheid van de inwoners bij hun buurt groter is, zullen zwerfafval en hondenpoep afnemen.
Als de ondergrondse afvalcontainers niet toegankelijk zijn, worden vuile vuilniszakken gedumpt naast de
container. Meeuwen pikken de zakken open en het vuil waait in het rond. Net als hondenpoep een grote
bron van ergernis. Het gedrag van de mensen moet veranderen maar ook het serviceniveau van HVC.
Wij zijn hierbij weer voorstander van de inzet van slimme technologie. Denk aan sensoren die aangeven
wanneer ondergrondse afvalcontainers vol zijn. Goed gedrag willen wij belonen, en slecht gedrag beboeten.
De pakkans voor notoire overtreders en verkeershufters moet omhoog.
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10. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Velsen

Velsenaren kunnen hun woning en werk sneller, veiliger en duurzamer bereiken. IJmuiden is nog altijd erg
kwetsbaar qua bereikbaarheid. Er zijn maar twee toegangswegen die steeds drukker worden. Gelukkig zijn
er mooie plannen in de maak voor het Pontplein en is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de
kwaliteit van de wegen, fietspaden en in de HOV-busbaan. De oplossing voor onze
bereikbaarheidsproblemen ziet Velsen Lokaal in een combinatie van investeringen in infrastructuur (voor
auto en fiets), duurzame mobiliteit en slimme vervoershulpmiddelen. Een betere doorstroming zorgt voor
minder oponthoud, en minder CO2, stikstof en fijnstof. Meer inzet van technologische mogelijkheden en
internettechnologie helpt daarbij.

10.1

Samen bereikbaarheidsoplossingen bedenken

Velsen Lokaal wil dit ook samen met inwoners uitwerken, zoals bij de herinrichting van het Pontplein al is
gedaan met een fly-over, dynamische verkeersinformatie en -lichten, en een verbindingsboog tussen de
N208 en de A22. Ruim baan voor ideeën en suggesties van inwoners en bedrijven voor verbetering van de
bereikbaarheid. De HOV- busbaan moet wat ons betreft voor het OV bestemd blijven en geen extra
autoroute worden. Het verkeer vanuit
en richting IJmuiden-West stimuleren
we zoveel mogelijk richting de
Heerenduinweg en de Kanaaldijk, om
de Lange Nieuwstraat en
IJmuiderstraatweg zo meer te
ontlasten. Plein 1945 kan zo autoluw
worden, wat het centrumgebied
leefbaarder en aantrekkelijker maakt.
We zetten ons in voor veilige wegen
en ruim baan voor fietsers. Parkeeroverlast en parkeerdruk dringen we in overleg met wijkbewoners terug.
Daarbij maken we wel duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat je een 2e, laat staan, 3e auto voor de
deur kwijt kunt. Parkeeroverlast kunnen we alleen aanpakken door een combinatie van maatregelen: meer
alternatieven voor de auto (zoals deelauto’s, deelfietsen, OV en fietsgebruik stimuleren). We doen het
samen blijft ons credo. Voor het openbaar vervoer zijn we grotendeels afhankelijk van de provincie en het
Rijk. Wij zijn groot voorstander van een lightrail netwerk rondom Amsterdam, zoals Randstadrail rondom
Rotterdam en Den Haag. Wij willen een snellere (rail)verbinding met Amsterdam en Schiphol. In
samenwerking met andere gemeenten moeten we dit op de agenda kunnen krijgen. Een fijnmazig
busnetwerk met hoge frequenties op de HOV-lijnen en snellere reistijden naar Amsterdam en Schiphol
moeten inwoners kunnen verleiden om vaker het OV te pakken.

10.2

Verkeersveiligheid en ruim baan voor fietsers

De laatste jaren zetten we meer in op verkeersveiligheid. We werken aan
veiligere schoolomgevingen en pakken onveilige plekken aan, zoals de
Kanaaldijk en verschillende rotondes. Dat is nog niet genoeg. Elk
verkeersslachtoffer is er één teveel. In de mobiliteitsagenda Velsen is
verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt. Velsen Lokaal streeft ernaar
om meer geld vrij te maken om onveilige punten aan te pakken. Want
vaak is niet de weginrichting de oorzaak, maar gedrag van
verkeersdeelnemers (snelheid, afleiding, asociaal gedrag, niet naleven
van verkeersregels). Velsen Lokaal wil meer aandacht voor duurzaam
veilige (her)inrichting van 30 km-gebieden. Wijkbewoners klagen veel
over te snel rijden en onveilige kruisingen. Specifiek willen we de
verkeersveiligheid rondom scholen versneld verbeteren. Bijvoorbeeld
door de maximumsnelheid van 50 km/u verder omlaag te brengen naar
30km/u.
Door herinrichting van het gebied rondom een school kan relatief
eenvoudig de verkeersveiligheid verhoogd worden. Daarin is al een
aanzet gemaakt. Voor Velsen Lokaal is het belangrijk dat de gebieden
rondom scholen veilig bereikbaar zijn voor auto, fiets en te voet.
Onveilige situaties en ongewenste sluiproutes pakken we aan en we
zorgen voor goed ingerichte schoolzones met veilige fiets- en looproutes. We willen ook aandacht voor
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onze straatverlichting. De verlichting van zebrapaden kan bijvoorbeeld beter. Slimme verlichting draagt bij
aan de sociale veiligheid en biedt kansen voor behulpzame toepassingen, zoals sensoren die luchtkwaliteit
meten, laadpunten voor auto’s en fietsen, 5G-antennes, etc. Er komt wat ons betreft ook meer aandacht
voor mensen met een motorische of visuele beperking. Wij zien onze gemeente graag rolstoeltoegankelijk
en geschikt voor mensen met een visuele beperking. We werken samen met ervaringsdeskundigen, zoals
bijvoorbeeld de werkgroep toegankelijkheid. Deze werkgroep heeft de afgelopen jaren extra aandacht voor
hun doelgroep gevraagd, maar dit onvoldoende gekregen door de bezuinigingen van afgelopen periode.

10.3

Duurzame mobiliteit

Fietsen is gezond en schoon. Als we allemaal wat vaker de auto laten staan stoten we minder CO2 uit.
Daarom willen we dat de gemeente ons allemaal helpt om schoner, veiliger en sneller naar ons werk,
school, of welke bestemming dan ook te reizen. Op korte en middellange afstanden kan dat met de
(elektrische) fiets via aantrekkelijke, veilige en snelle doorfietsroutes. Daarom vinden wij dat de spitspont
moet blijven en zijn bereid om daar ook een gemeentelijke financiële bijdrage aan te leveren. Op langere
afstanden kan dat met het OV of (elektrische) (deel)auto. Daarom willen we meer werk maken van beter
OV, meer oplaadfaciliteiten en meer mogelijkheden voor deelvervoer. Daarmee pakken we ook de
parkeeroverlast aan, want hoe meer mensen gebruik maken van deelvervoer, fiets en OV hoe minder
parkeerruimte nodig is. Dat betekent ook dat we meer voorzieningen voor het parkeren van fietsen willen
creëren. Bij nieuwbouwprojecten sorteren we hierop voor door deelauto's deel te laten uitmaken van de
plannen en we zien graag nieuwe autoluwe woonwijken. De parkeernormen kunnen zo omlaag.

11. Cultuur en recreatie in Velsen

Cultuur en recreatie zorgen voor saamhorigheid, troost, creativiteit, inspiratie, verbeeldingskracht en het
werkt verbindend. Cultuur maakt ontmoeting mogelijk. Daarom moet cultuur voor iedereen toegankelijk
zijn. Uitjes, concerten, musea, films, boeken, muziek, schilderijen en andere kunstvormen maken het leven
aangenamer. Door Corona zijn uitgaansgelegenheden terrassen gaan uitbreiden bijvoorbeeld op Plein 1945.
Deze dragen bij aan een gevarieerder en bruisender
uitgaansaanbod. Velsen lokaal wil dat dit zo blijft, ook na
Corona. Cultuur houdt zaken bespreekbaar en draagt bij aan
het overbruggen en helpen begrijpen van verschillen. Het
verbindt, raakt en geeft plezier. Daarom investeren we in een
toegankelijk en betaalbaar cultuuraanbod. Door theater,
politiek debat, muziek of techniek projecten te organiseren,
brengen we verschillende culturen met elkaar in contact. Via
activiteiten in de verschillende wijken kunnen we kinderen
laten reizen tussen culturen en wordt het onbekende niet
langer onbemind.
Velsen Lokaal wil dat onze culturele voorzieningen over
goede betaalbare huisvesting beschikken. Wij verwachten
van de gemeente dat zij zoekt naar mogelijkheden om een
initiatief door te kunnen laten gaan, passend binnen de
opgestelde richtlijnen. Initiatieven die de gemeente steunt
dragen bij aan het ‘wij-gevoel’ van de Velsenaren, zijn
laagdrempelig en bedoeld voor Velsenaren. Citymarketing
Velsen en .IJmuiden maken ons cultuuraanbod zichtbaarder.
Velsen heeft zeven musea, een schouwburg, diverse
muziekpodia en expositieruimtes, kunst in de buitenlucht,
bibliotheken, een rijk verenigingsleven en veel zelfstandige
cultuurmakers. Hier zijn we trots op zijn en dat koesteren we.
Velsen is een bruisende gemeente en dit rollen we verder uit. City Marketing heeft hierin een verbindende
rol en brengt partijen bij elkaar.
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11.1

Meer ruimte voor kleinschalige en laagdrempelige culturele initiatieven

11.2

Recreatiegebied Spaarnwoude wordt Spaarnwoude Park

Evenementen kunnen in Velsen snel en gemakkelijk georganiseerd worden, of ze nu klein, groot,
commercieel of juist niet-commercieel van aard zijn. Voorschriften voor de veiligheid worden wel
nageleefd. De gemeente pakt hier haar faciliterende rol op en denkt actief mee. Aanvragen indienen gaat
eenvoudig en de gemeente stelt het minimale aantal voorwaarden aan subsidieaanvragen.
Cultuureducatie willen we met de Jeugdsportpas toegankelijk en betaalbaar maken. De bibliotheek kan
breder worden ingezet als laagdrempelige ontmoetings- en leerplek. Initiatieven als het taalhuis bestrijden
laaggeletterdheid. Het uitgangspunt is dat de gemeente altijd zoekt naar mogelijkheden om een initiatief
door te kunnen laten gaan, uiteraard zolang het past binnen duidelijk vooraf opgestelde richtlijnen. Het
initiatief moet bijvoorbeeld laagdrempelig zijn, bedoeld voor Velsenaren en bijdragen aan het ‘wij-gevoel’
van de Velsenaren.

De grote evenementen in Spaarnwoude dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en leveren
een financiële bijdrage die helpt om het gebied met de gewenste kwaliteit in stand te houden. Het primaire
doel van Spaarnwoude moet volgens Velsen Lokaal echter wel recreatie blijven. Daarom is het van groot
belang dat evenementen worden georganiseerd met veel oog voor de omwonenden en andere
belanghebbenden. Samen moeten we tot het optimale resultaat komen! Vorig jaar heeft het bestuur van
recreatieschap Spaarnwoude een duidelijke visie voor het gebied tot 2040 vastgesteld. De naam is
omgedoopt in Spaarnwoude Park, een aantrekkelijk recreatiegebied om de drukte van de stad te
ontvluchten.
De visie omvat het versterken van bepaalde natuurwaarden en
het vergroten van de aantrekkelijkheid als recreatiegebied door
mooie thematische ontvangstgebieden te creëren. In Velsen gaat
het om ontvangstgebieden SnowWorld en Zorgvrij. De omgeving
van SnowWorld is geschikt voor de sportieve bezoeker die van
bootcamp, mountainbiken, skiën, klimmen en (sportieve)
evenementen houdt. Daarvoor wordt o.a. een duurzaam hotel
ontwikkeld en moet de plek ruimte bieden voor ondernemers die
deze sporten ondersteunen. Boerderij Zorgvrij wordt verder
ontwikkeld als gebied waar gezinnen met kinderen alles te weten
kunnen komen over duurzame landbouw en veeteelt. Wat Velsen
Lokaal betreft faciliteert de gemeente Velsen het schap en zijn
ondernemers om deze ontwikkelingen snel mogelijk te maken. Daarnaast zien we graag dat Fort Benoorden
wordt herontwikkeld op een manier die passend is bij de omgeving en het dorp Spaarndam. Dus samen met
bewoners en ondernemers.

11.3

Stadsschouwburg

De stadsschouwburg van Velsen moet op zeer korte termijn groots worden aangepakt, of we moeten
ervoor kiezen afscheid te nemen van dit fenomeen in Velsen. De schouwburg moet verduurzamen, er zijn
intensieve onderhoudswerkzaamheden nodig en er is meer dan alleen één (grote) zaal nodig om
toekomstbestendig te worden. Daarom is uitgebreid onderzoek gedaan door een ingehuurd
onderzoeksbureau vanuit de gemeente en door de schouwburg zelf, naar mogelijke varianten voor de
toekomst. Er is al drastisch gereorganiseerd. Uit de crowdfundingsactie is de veerkracht van de
stadsschouwburg gebleken. In heel korte tijd is door de massale donaties een filmprojector gerealiseerd. Uit
de cijfers blijkt dat het aantal Velsense bezoekers ook veel hoger ligt dan wij aanvankelijk dachten.
Velsen Lokaal is een groot voorstander van cultuur in onze gemeente, maar we zijn ook kritisch. Heeft
Velsen wel een schouwburg van de huidige omvang nodig? Kunnen we ook volstaan met alleen een
vlakkevloertheater? De afgelopen jaren was er steeds meer subsidie nodig. Waar houdt het op?
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Hoe erg is het als we naar Haarlem of Beverwijk zouden moeten om een voorstelling te zien? Welke impact
kan Corona hierop nog hebben? Na Covid-19 leven we echt in een andere tijd als het gaat om cultuur. Is
een multifunctioneel gebouw in het centrum van
IJmuiden ook een optie? Helaas bleek dit plan echt te
duur. Door de parkeernorm moet er namelijk ook een
onbetaalbare parkeergarage worden gebouwd. Maar
sluiten we de schouwburg in Velsen, dan draaien we
ook ons rijke verenigingsleven de nek om. Zij kunnen
de schouwburg in Haarlem niet huren. En dat willen wij
natuurlijk niet.
Wij kunnen ons daarom vinden in de voorkeur die er is
voor het Rex Cultuurdok. De lening die de gemeente
hiervoor afsluit, betaalt de schouwburg geheel terug
via de huur van het gebouw. Er zijn geen verborgen
subsidiestromen meer. Velsenaren krijgen voorrang bij
de kaartverkoop. De subsidie komt echt bij Velsenaren
terecht.
Velsen Lokaal wil continu worden meegenomen in de
vervolgstappen en jaarlijks evalueren. Zo blijven we in
control. De hardware (het gebouw) blijft apart van de
software (de exploitatie). Ook komt er een go/no-go-moment verder in de toekomst. Met deze variant
brengen we terug wat we met de sluiting van het Witte Theater eerder verloren. Meer levendigheid en de
mogelijkheid tot ontmoeting in Velsen en hopelijk ook de terugkeer van onze bandjescultuur. Het welzijn
van en de sociale cohesie in Velsen krijgt de continuïteit die zij verdient. Door cultuur en sport aantrekkelijk
te maken hopen we ook kosten op andere terreinen als jeugdzorg, overlast en de gezondheidszorg te
besparen.
Dit is ook in lijn met de wensen uit het raadsakkoord en de Cultuurvisie: Een multifunctioneel, gevarieerd
cultureel aanbod voor Velsenaren en meer mogelijkheden voor kleinere en lokale cultuuraanbieders.

11.4

Het Pieter Vermeulen Museum

11.5

Aantrekkelijker strand

De gemeente moet het PVM helpen bij het vinden van permanente huisvesting die recht doet aan het doel
van de stichting. Velsen Lokaal heeft zich altijd al hard gemaakt voor het behoud van het PVM en zal dat
blijven doen. Een moderniseringsslag is noodzakelijk om een bredere doelgroep te bereiken en daardoor
minder afhankelijk te worden van subsidie van de gemeente Velsen. Zo kan het PVM een toonaangevend
natuur- en milieu museum worden waar iedereen terecht kan voor informatie, voorlichting en gewoon een
leuk uitje.

Helaas lijkt het erop dat de kustvisie voorlopig in de ijskast blijft staan en we dus voorlopig geen klein dorp
aan zee krijgen. Velsen Lokaal wil zich wel blijven
inzetten voor een aantrekkelijk en duurzaam
kustdorp. Meer dan eens wil Velsen Lokaal daarom
graag samen met belanghebbenden kijken naar de
mogelijkheden om verbeteringen door te voeren om
het strand nóg aantrekkelijker te maken. Enkele van
onze ideeën zijn:
•
Laadpalen voor elektrische fietsen;
•
Mogelijkheden voor overnachting op het
strand (anders dan de strandhuisjes);
•
Openbare BBQ-plaatsen toewijzen
•
Meer ondernemersvrijheid, en meer ruimte
voor strandpaviljoens en andere horeca
En zo is er in samenspraak nog veel meer te
bedenken! We blijven ons hard maken voor een mooi
en veelzijdig kustdorp.
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12. Slimmer en duurzamer Velsen

Velsen Lokaal wil dat de gemeente voorop loopt qua innovatie en inzetten op smart city Velsen. Wij willen
voorbereid zijn op de technologische ontwikkelingen die op de gemeente, inwoners en ondernemers
afkomen.

12.1

Smart City – Smart Velsen

12.2

Duurzaam Velsen

Met slimme oplossingen maken we de dienstverlening en communicatie beter, efficiënter en goedkoper en
dragen we bij aan maatschappelijke doelen. Zo vergroten we de betrokkenheid van inwoners bij de
gemeente en andersom. Denk aan: slimme verlichting, slimme verkeerslichten, tegengaan van overlast en
zwerfvuil, betere dienstverlening, smart mobility, betere zorg, etc. Bij de ontwikkeling hiervan hebben we
aandacht voor onze online veiligheid en privacy. We moeten ons goed beschermen tegen hackers en
ransomware-aanvallen.

Slimme technologische oplossingen dragen ook bij aan energiebesparing en duurzaamheid. Nederland
moet in een korte tijd de CO2-uitstoot drastisch terugdringen. Alle woningen moeten volgens de afspraken
uit het landelijke Energieakkoord in het jaar 2050 aardgasvrij zijn. In de Transitievisie Warmte staat hoe we
in Velsen tot 2050 stapsgewijs ruim 33.000 woningen en andere
gebouwen aardgasvrij zullen maken. Draagvlak en actieve participatie
van onze inwoners, ondernemers en organisaties gedurende het hele
traject vinden wij belangrijk. Per wijk wordt moet gezocht worden naar
de maatschappelijk beste en betaalbare oplossingen. Nu is het
mogelijk om zelf een energieleverancier voor gaslevering te kiezen,
maar na de transitie is dit niet meer mogelijk. Hierdoor kan een
monopolypositie ontstaan. De energierekening moet betaalbaar
blijven en huiseigenaren moeten voldoende financieel ondersteund
worden om de veranderingen mogelijk te maken. Daar gaan wij ons
hard voor maken.
Ook het bedrijfsleven levert zijn bijdrage aan een schonere en duurzamere samenleving. Met name Tata
Steel zal hierin snel stappen moeten maken. De negatieve effecten op de luchtkwaliteit en onze gezondheid
zijn afgelopen jaren bevestigd door onderzoek van het RIVM. Tata moet snel op schonere wijze haar staal
produceren. Maar ook de lucht- en scheepvaart, de energiecentrale in Velsen-Noord, en alle andere
bedrijven in Velsen dragen hun steentje bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en die van andere
vervuilende stoffen. De hulp van de provincie en het Rijk zijn hierbij hard nodig. Maar ook ons eigen lokale
klimaatakkoord gaat helpen. We roepen zoveel mogelijk bedrijven en instellingen op om dit klimaatakkoord
te ondersteunen.

12.3

Regionale Energie Strategie (RES)

In het landelijke Klimaatakkoord uit 2019 staat hoe we in 2030 de CO2-uitstoot met de helft ten opzichte
van 1990 terugbrengen. Alle 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame
elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken
zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn die plekken
maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In onze Regio Noord Holland Zuid zijn in de (RES)
keuzes gemaakt voor de plaatsing van wind- en zonne-energie bij Tata Steel, het Noordzeekanaalgebied,
langs de A9, en in Spaarnwoude. Door de zware industrie, natuurgebieden, waterwegen en aanvliegroutes
op Schiphol, zijn de mogelijkheden voor plaatsing van windturbines en zonnepanelen hier beperkter dan
elders in het land.
Veilig recreëren en duurzaamheid kunnen wat ons betreft goed samengaan.
Veilig recreëren in Spaarnwoude blijft gewaarborgd. Wij staan voor een goede
verdeling over de gemeenten als het gaat over plaatsing van windturbines en
zonnepanelen in onze regio. Velsen Lokaal is doordrongen van de noodzaak tot
verduurzaming, maar ziet graag dat Velsen evenredig wordt belast in de regio.
Er zijn nogal wat gemeenten die onlangs hun bedenkingen hiertegen in het
nieuws hebben gebracht. Zij geven aan mogelijk actie te zullen voeren; het notin-my-backyard principe. Het kan wat Velsen Lokaal betreft niet zo zijn dat uit
angst voor de vertragende werking daarvan een onevenredig groot deel van de
windturbines en zonnepanelen in onze gemeente zullen worden ingetekend.
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13. Financiën gemeente

De inkomsten van de gemeente bestaan grotendeels uit de uitkering van het Rijk, en deels uit eigen
belastingen en leges. De gemeente moet zuinig met het geld en dit weloverwogen besteden. De
gemeentelijke belastingen die Velsenaren aan de gemeente Velsen betalen zijn nodig. Velsen heeft veel
voorzieningen: bibliotheken, sportaccommodaties en veel andere sportvoorzieningen, musea en culturele
voorzieningen, et cetera. Die willen we allemaal behouden. De laatste jaren drukken vooral de kosten voor
het WMO-abonnementstarief, de kosten voor de Jeugdzorg en de kosten voor de afvalstoffenheffing zwaar
op onze financiën. Met onze deelname aan het actiecomité Raden in verzet roepen we het Rijk op om
ervoor te zorgen dat de omvang van de budgetten passen bij de maatschappelijke landelijke en lokale
opgaven en uitdagingen. Dus niet het herverdelen van tekorten, maar het aanvullen tot wat nodig is!

13.1

Financieel gezond huishoudboekje

13.2

Soorten belastingen en de bezuinigingen verzachten

Velsen Lokaal staat voor solide financieel beleid. We gaan dus zuinig met jouw belastinggeld om en zetten
de OZB niet in als sluitpost om de financiële tekorten te compenseren. Als de kosten voor de
openeinderegelingen in de WMO en de Jeugdzorg verder blijven oplopen, zullen we niet schromen om de
taken bij het Rijk terug te leggen. Het abonnementstarief moet verdwijnen en de gemeente moet volledig
worden gecompenseerd voor de stijgende kosten. Concrete afspraken over nieuwe ambities op
bijvoorbeeld het gebied van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, maken we pas wanneer er
duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de VNG en het Rijk over de onderlinge verhoudingen en de
structurele toereikende financiering.

Alle gemeentelijke belastingen zijn doelbelastingen, behalve de OZB.
Ze zijn dus kostendekkend en nooit hoger dan wat de uitvoering ervan
kost. Maar ook: hoe lager de kosten, hoe lager de belasting. In zijn
algemeenheid willen wij dat de belastingdruk niet toeneemt. Het
liefste willen we een lagere belastingdruk, maar loze beloften wil
Velsen Lokaal niet maken. Belastingen hangen samen met het
voorzieningenniveau en uitvoeringskosten. Om lagere belastingen te
realiseren, moeten keuzes worden gemaakt die wij samen met
inwoners willen maken. De gemeente heeft veel moeten bezuinigen
om de begroting rond te krijgen. We lijken nu eindelijk meer financiële
speelruimte te krijgen. Als dat daadwerkelijk gebeurt, wil Velsen Lokaal
een aantal bezuinigingen verzachten of terugdraaien. Bijvoorbeeld op
het gebied van wegenonderhoud, groenbeheer en onkruidbestrijding. Daarnaast zouden we als het
financieel mogelijk is graag de tariefverhoging voor de huur van sportaccommodaties willen terugdraaien.

14. Velsen in de regio

De afgelopen periode kenmerkte zich door een impasse in de IJmond samenwerking, de samenwerking
tussen de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Velsen Lokaal vindt dat Velsen als zelfstandige
gemeente prima functioneert, maar ziet ook dat we in de Metropoolregio Amsterdam een relatief kleine
speler zijn. Desalniettemin heeft Velsen de MRA veel te bieden. Met name voor investeringen in
bereikbaarheid, duurzaamheid, onze economie en andere
infrastructuur zijn we afhankelijk van MRA, provincie, Rijk en de EU.
Daarvoor is samenwerking met andere gemeenten cruciaal om onze
belangen en ambities voor onze inwoners te verwezenlijken.
Zo kunnen we ons financiële huishoudboekje gezond houden en
kunnen we voorzieningen behouden en verbeteren. Wij staan dus
voor regionale samenwerking die Velsen verder helpt. We zijn er nu
niet van overtuigd dat een fusie met andere gemeenten die
belangen het beste dient en de gemeentelijke organisatie
goedkoper maakt. Wij geloven er wel in dat intensieve regionale
samenwerking de belangen van onze inwoners en de gemeente kan
dienen op het terrein van bijvoorbeeld bereikbaarheid of andere voorzieningen. Velsen Lokaal is daarom
voorstander van een intensievere samenwerking met de gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland.
In de komende periode willen we daar echt werk van maken, zodat we over enkele jaren heel goed in beeld
hebben welke vorm van samenwerking vervolgens het beste past.
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