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Voorwoord 
De PvdA Velsen levert een belangrijke bijdrage aan de lokale politiek. Dit doen wij zowel door een 
constructieve en kritische opstelling in de gemeenteraad als door deelname aan het college van 
Burgemeester en Wethouders in Velsen. Wij zijn een betrouwbare partij, die in bestuurlijk moeilijke 
tijden niet weg loopt als er verantwoordelijkheid gedragen moet worden. 
We hebben veel bereikt. Een klein greep: ondanks de crisis zijn we er in geslaagd om de 
gemeentelijke financiën op orde te houden. Er is gebouwd in het Stadspark en Oud-IJmuiden. 
Daarnaast hebben we grotere en kleinere zaken die overlast geven, opgelost. De wateroverlast voor 
bewoners aan de Planetenweg is voorbij. Maar ook de gladheidsbestrijding in de winter is verbeterd. 
Fietsers ondervinden weinig belemmeringen meer op hun weg. De Fietsersbond heeft Velsen zelfs 
genomineerd als fietsstad van het jaar 2014. Dat is de PvdA Velsen. We zijn bezig met de toekomst 
van Velsen, maar nemen ook maatregelen voor problemen die direct om een oplossing vragen. Rijk 
en provincie trekken zich de komende jaren op allerlei terreinen terug. Taken als jeugdzorg en 
persoonlijke ondersteuning worden doorgeschoven naar de gemeenten. Dat zijn zaken die mensen 
diep kunnen raken. 
Dit betekent ook dat gemeenten gaan over het geld dat uitgegeven wordt aan deze taken. En 
daarmee valt er wat te kiezen. Onze inzet hierbij is dat niemand tussen wal en schip terecht komt. 
We laten dit niet over aan de markt. Wij vinden dat de gemeente het voortouw moet nemen om 
goede zorg te organiseren. 
Als PvdA Velsen zijn we in staat om belangrijke problemen aan te pakken en te werken aan een 
oplossing zonder de lasten door te schuiven naar de toekomst. Dat kan en moet in samenspraak met 
de burger als direct belanghebbende. 
 
We staan dicht bij de inwoners van Velsen. We blijven altijd benaderbaar en aanspreekbaar. Wij 
geven dat onder andere vorm door elke eerste dinsdag van de maand openbaar te discussiëren in 
buurthuis de Spil aan de Frans Halsstraat in IJmuiden, de zogenaamde Tuinhuisgroep. Dan praten wij 
over actuele lokale, nationale en internationale onderwerpen. 
Daarnaast hebben wij vanaf 2013 een eigen ombudsteam om mensen te helpen die vastlopen in de 
overheidsregels. Het ombudsteam is telefonisch te bereiken op 06-28071365. Waar nodig kunnen we 
problemen aankaarten op alle verschillende overheidslagen: gemeente, provincie en Tweede Kamer. 
Zo maken we optimaal gebruik maken van de partijstructuur. 
 
Het is niet alleen belangrijk om met inwoners van Velsen contact te onderhouden: ook bedrijven, 
organisaties en de ons omringende gemeenten vragen onze aandacht. Om voorzieningen in stand te 
houden, werken organisaties binnen de gemeente steeds slimmer samen. En samenwerking met 
andere gemeenten is noodzakelijk om complexe taken zoals de decentralisatie van de jeugdzorg en 
de AWBZ goed uit te voeren. Wij willen daarbij niet aan de kant blijven staan. 
De PvdA Velsen stuurt actief op de kwaliteit van de dienstverlening. 
 
In ons programma leest u waar we ons de komende jaren voor willen inzetten. Dat kunnen we niet 
alleen. In eerste instantie hebben we u als kiezer nodig. Met meer steun kunnen we meer van onze 
inzet tot werkelijkheid maken. Daarom is ons motto: 
 

Samen investeren in Velsen 
 
Namens het bestuur van de PvdA Velsen, 
 
Aris Blok 
voorzitter 
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Velsen 
 
Velsen is Nederland in het klein. We wonen, leven en werken in een gebied waar alles samen komt: 
economie, water, natuur, milieubelasting en zorg voor de veiligheid van onze bewoners (denk aan de 
Velsertunnel, de zware industrie). Tegelijk geeft dat ook de enorme potentie van Velsen aan als 
onderdeel van de regio. Maakindustrie (bijvoorbeeld basismetaal, machinebouw), techniek, vis, 
windenergie, innovatie: het is er allemaal aan de monding van het Noordzeekanaal. Die potentie 
moeten we voluit benutten. 
Optimisme over de mogelijkheden om onze potentie te benutten gaat hand in hand met realisme. De 
winkelstraten worden leger, de voedselbanken zijn helaas nog steeds nodig. We spreken over 
woningen onder water. Maar ook steeds meer burgers staat het water tot aan de lippen. Uit de tijd 
van vóór 2008 klinkt nog steeds de echo van een te optimistische kijk op de zelfredzaamheid van 
mensen. 
De PvdA Velsen wil dat burgers onderling en met markt- en maatschappelijke partijen in gesprek 
gaan. Daarmee wordt de zelfredzaamheid van individuen bevorderd en krijgt de economie een 
impuls. Als dat onvoldoende resultaat oplevert, mag een stimulerende en faciliterende rol van de 
overheid verwacht worden. Dit noemen wij samenredzaamheid en vormt de rode draad in ons 
verkiezingsprogramma. Daarin worden we gedreven door voor ons belangrijke waarden. Zo dragen 
ook lokaal de sterkste schouders de zwaarste lasten en is solidariteit een vanzelfsprekendheid, ook 
tussen generaties. Wij kiezen dus bijvoorbeeld niet voor een beleid specifiek voor ouderen. De 
kwalificatie oud is in ieder geval subjectief. Als het gaat om zorg of onderwijs dan staan de vraag en 
behoefte van een mens voor ons centraal. 
 
De PvdA Velsen heeft zich sterk gemaakt voor een Visie op Velsen waarin duidelijk keuzes gemaakt 
worden. Daarmee concentreren we de inzet van mensen en de beschikbare financiële middelen. Het 
is dan ook niet vreemd dat wij in ons verkiezingsprogramma verder gaan op de ingeslagen weg. 
Daarmee draagt het ook bij aan een gedegen langetermijnbeleid en zijn we betrouwbare partners 
voor onze omgeving. 
 
In Velsen Woont besteden we aandacht aan onze ambities als het gaat om ruimte, wonen, 
bereikbaarheid en duurzaamheid. 
 
Vervolgens staat in Velsen Leeft de mens centraal. Dan gaat het om onze keuzes voor sociaal cement 
op zaken als onderwijs, zorg, welzijn en cultuur. 
 
Tot slot gaan we in Velsen Werkt in op thema’s die samenhangen met economie en 
werkgelegenheid. 
 
 
Samen vormt het onze inzet voor de komende jaren. Het zijn zaken die Velsen en haar inwoners 
vooruitbrengen. Dit vanuit de overtuiging dat er voor iedereen een toekomst is in Velsen. 
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Velsen Woont! 
 
Om te kunnen wonen, leven en werken in Velsen gaan we zorgvuldig met de beschikbare ruimte om. 
Wat moeten we in Velsen doen om ook in de toekomst economisch sterk en duurzaam te zijn? En 
hoe ziet onze gemeente er uit in 2025? Waar wonen we, waar werken we en waar recreëren we? 
Daarover gaan we bij het uitwerken van de Visie op Velsen 2015 in 2014 in gesprek met alle 
belanghebbenden. 
 

Ook ruimte kun je eerlijk verdelen 
Onnodige regels moeten we afschaffen. Dat mag echter nooit leiden tot onterechte bevoordeling of 
ongelijke kansen. De regels die er zijn moeten streng en rechtvaardig gehandhaafd worden. Daarmee 
handhaaf je de solidariteit tussen mensen. 
Velsen heeft voor elk wat wils op het gebied van wonen. Van betaalbare koopwoningen in 
verstedelijkt IJmuiden tot villa´s in het lommerrijke Santpoort-Zuid. Daarmee is niet gezegd dat 
iedereen die in Velsen wil (blijven) wonen dat ook daadwerkelijk kan. Dat komt bijvoorbeeld door 
gebrek aan doorstroming: van goedkope huurwoningen naar duurdere maar ook ruimere woningen. 
Voor de huurmarkt geldt dat iedereen uiteindelijk moet wonen in een huis dat past bij zijn 
portemonnee en persoonlijke situatie. Zo wordt de schaarste eerlijk verdeeld. 
Het is ook belangrijk dat we woningen blijven bouwen. Diverse onderzoeken tonen aan dat de 
behoefte aan woningen in de metropool regio Amsterdam (MRA) zal groeien. Wat onze gemeente 
betreft ligt de focus daarbij op IJmuiden. Woningbouwcorporaties zijn daarbij belangrijke partners. 
Het Rijk wil dat de gemeente meer invloed krijgt op het beleid van de corporaties. PvdA Velsen 
onderschrijft die lijn. We maken met de woningbouwcorporaties harde afspraken over het 
bebouwen van de “gaten” in onze gemeente. 
 

Duurzame mobiliteit: dus groen in plaats van grijs 
Een goed woon-, leef- en werkklimaat kan niet los gezien worden van een goede bereikbaarheid met 
veilige verkeersdeelname als belangrijk uitgangspunt. Naast openbaar vervoer staat het bevorderen 
van het fietsgebruik daarbij centraal. Wat PvdA Velsen betreft kan de mobiliteit nog veel groener en 
gezonder in plaats van grijzer. Onze wegen en fietspaden gebruiken we dus vooral voor openbaar 
vervoer en de (elektrische) fiets. Het moet voor de automobilist steeds aantrekkelijker worden om 
deze alternatieven te gebruiken. 
Dit betekent dat we ons hard blijven maken voor het openbaar vervoer. Zo zal het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer er voor zorgen dat Velsen en met name de grootste kern IJmuiden, verzekerd is 
van een frequente en betrouwbare verbinding met Haarlem Station. Maar ook het onderliggende 
busnetwerk en vervoer over water vragen om actieve belangenbehartiging bij de provincie. 
Het goede woon-, leef- en werkklimaat kenmerkt zich ook door duurzaamheid. In de komende jaren 
moeten wij ons energiegebruik drastisch gaan terugbrengen. Dat is goed voor het klimaat en goed 
voor de portemonnee. Het Energieakkoord1 biedt daarvoor kansen. Daarom pleit de PvdA Velsen 
voor de isolatie van oudere woningen Dat doel kunnen we alleen bereiken als woningcorporaties en 
particuliere woningbezitters hier samen de schouders onder zetten. Door het verstrekken van 
duurzaamheidsleningen wil de PvdA deze doelgroepen een stimulans geven. Inzetten op 
duurzaamheid betekent ook een schone en veilige woonomgeving. Daar waar industrie een forse 

                                                           
1
 In het Energieakkoord verbinden ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, 

vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, 
zich aan duurzame groei. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone 
technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone 
energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. 



 

 
 

6 

wissel trekt op de luchtkwaliteit zijn zelfs kleine verbeteringen, zoals het bevorderen van het 
fietsgebruik, pure winst. Dat is zo’n concrete uiting van samenredzaamheid. 
 
 
 

Speerpunten 
 
Ruimte 
1. Behoud van groen tussen de kernen. 

2. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met sport en spel voor alle 

leeftijden. 

3. Om het winkelen aantrekkelijker te maken geven we prioriteit aan de uitvoering van het 

kwaliteitsplan IJmuiden Centrum. 

4. Bij de keuze voor toekomstige bouwlocaties is de aanwezigheid van goed openbaar vervoer een 

belangrijk uitgangspunt. 

 
Wonen 
1. Er wordt in overleg met betrokkenen onderzocht hoe “de gaten van Velsen” bebouwd kunnen 

worden. 
2. Bestaande woningen moeten worden verbeterd. Ze moeten in elk geval worden geïsoleerd. 
3. Er wordt geld uitgetrokken voor duurzaamheidsleningen. 
4. De doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd om “scheef wonen” te voorkomen. 

5. Daar waar de parkeerdruk hoog is, wordt deze verminderd door bijvoorbeeld het instellen van 

blauwe zones. 

 

Mobiliteit 
1. Er wordt geïnvesteerd in optimale bereikbaarheid van de IJmond. De fiets speelt daarin een 

centrale rol. 

2. We werken aan een betere doorstroming van het verkeer met extra aandacht voor het openbaar 

vervoer en de fiets. 

3. Blijvende aandacht voor de aanpak van verkeersonveilige fietsroutes van en naar school. 

4. Rondom scholen wordt het parkeren van auto’s (voor ouders) sterk beperkt. Dit wordt ook 

gehandhaafd. 

5. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een 
beperking. 

 
Duurzaamheid 
1. In samenwerking met bedrijfsleven en provincie wordt ingezet op het gebruik van industriële 

restwarmte. 
2. Afval is een grondstof. De afvalscheiding kan beter waardoor de afvalstoffenheffing omlaag kan. 

De afvaltarieven worden gekoppeld aan scheidingsresultaten. 
3. Velsen maakt zo veel mogelijk gebruik van duurzame energiebronnen zoals windmolens en 

zonnepanelen. 
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Velsen Leeft!! 
 
Velsen is een aantrekkelijke gemeente. We hebben een scherp oog voor de talenten en behoeften 
van onze inwoners. 
Wij kiezen voor een sociale samenleving, een samenleving waar afkomst, seksuele identiteit en 
financiële positie niet van invloed zijn om mee te kunnen doen. In die levendige gemeente doet dus 
iedereen  er toe, ook de mensen die onvrijwillig en soms onzichtbaar eenzaam zijn. Familie, vrienden 
of buren die op de hoogte zijn van eenzaamheid moeten op eenvoudige wijze hun signaal kwijt 
kunnen bij de hulpverlening. In dergelijke situaties zijn we niet terughoudend met bemoeizorg. 
 
We houden scherp in de gaten welke ontwikkelingen het welzijn en bestaanszekerheid van onze 
burgers kunnen raken: de huidige economische crisis en de decentralisaties in Jeugdzorg, AWBZ en 
de Participatiewet geven daar alle aanleiding toe. Voor ons betekent dit dat de regie bij de gemeente 
ligt en de gemeenteraad te allen tijde de kaders bepaalt inclusief de verdeling van de financiële 
middelen. Zo worden de gemaakte keuzes democratisch geborgd. 
Gezien de ernst van de crisis kan het voorkomen dat individuele burgers en bedrijven het niet of niet 
helemaal op eigen kracht redden. Juist in deze tijd is het goed om op elkaar te letten, om solidair te 
zijn. Er is ook niets mis mee om de omgeving (mantelzorgers en vrijwilligers) te vragen een handje te 
helpen. Lastig is dat niet iedereen die hulp nodig heeft, ook daadwerkelijk bij de overheid om hulp 
vraagt. De ruimte die de overheid daardoor niet, of niet snel genoeg kan geven wordt ingevuld door 
zeer te waarderen particulier initiatief, zoals Noodfonds Velsen en de Voedselbank. Streven blijft om 
de Voedselbank overbodig te maken. De PvdA Velsen huldigt wel het standpunt dat die tot die tijd 
waar nodig wordt ondersteund. 
 

De participatiesamenleving is er al 
De gemeenten in Nederland staan aan de vooravond van één van de grootste stelselwijzigingen uit 
de geschiedenis. De verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg, het grootste deel van de AWBZ en de 
inzetbaarheid van de groep mensen die moeilijk een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, komt 
op het bordje van de gemeente. Vanuit het Rijk wordt daarvoor extra geld aan de gemeenten 
gegeven. Het gaat om veel geld, maar het is wel minder dan het Rijk er tot nu toe aan uitgaf. 
Met de, in de troonrede genoemde, participatiesamenleving wordt bedoeld dat we in Nederland 
anders moeten gaan denken. Als een inwoner een probleem heeft moet er niet direct naar de 
overheid gekeken worden om dat probleem op te lossen. De eerste stap is kijken wat iemand samen 
met zijn directe omgeving zelf kan doen. Pas als dat niet (meer) lukt, komt de overheid in beeld. Die 
manier van denken gaat ook gelden voor de nieuwe taken die de gemeente krijgt. 
 

We laten niemand in de kou staan 
Samenredzaamheid betekent voor de PvdA Velsen ook dat als iemand er niet in slaagt om zelf hulp te 
vinden er ondersteuning beschikbaar moet zijn. 
Daarom willen we goede afspraken maken met vrijwilligersorganisaties én met professionele 
zorgaanbieders om een oplossing op maat aan te kunnen bieden. Ieder mens moet de mogelijkheid 
hebben zo goed mogelijk te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. 
In de bestaande uitvoering van bijvoorbeeld de jeugdzorg zie je vaak dat vanuit verschillende 
invalshoeken een groot aantal hulpverleners bij hetzelfde gezin actief is, vaak ook zonder dat ze dat 
van elkaar weten of met elkaar overleggen. Dat moet anders en dat kan anders. Daarmee wordt de 
kwaliteit van de hulp verbeterd en kan geld worden bespaard. 
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Als er onvoldoende passend werk is, dan moet het werk passend worden 
gemaakt 
Met ingang van 1 januari 2015 zal de Participatiewet in werking treden. De nieuwe wet vervangt de 
wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong. Mensen met een 
bijstandsuitkering en ‘gedeeltelijk arbeidsongeschikten’ vinden vaak moeilijk werk. Met de 
Participatiewet wil het kabinet hen helpen weer mee te doen in de samenleving. Voor de mensen die 
helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. 
Voor mensen met forse beperkingen wordt het instrument loonkostensubsidie ingezet. De 
werkgever ontvangt een loonkostensubsidie om het verschil tussen de loonwaarde van de 
werknemer en het WML (wettelijk minimum loon) te compenseren. 
 
IJmond Werkt! is per 10 april 2013 gevormd en houdt zich naast de WSW ook bezig met reïntegratie 
van bijstandsgerechtigden binnen de IJmondgemeenten. IJmond Werkt! wordt met de 
Participatiewet de schakel tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die aan de 
slag geholpen moeten worden. Hiermee worden de kansen op succesvolle plaatsing vergroot. IJmond 
Werkt! staat voor de grote uitdaging om met minder geld toch nog een goed resultaat neer te zetten. 
De gemeenten in de IJmond geven het goede voorbeeld door werk te bieden aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe werknemers. De PvdA 
Velsen pleit voor behoud van beschut werk, ook na 1 januari 2015, voor mensen die kansloos zijn op 
de reguliere arbeidsmarkt. 
 

Zorg dicht bij de mens 
Om te zorgen dat hulp dicht bij huis kan worden geboden, wordt dit waar mogelijk in de wijk 
georganiseerd. De bijzondere kenmerken van een wijk gecombineerd met de kennis van de diverse 
hulpverleners en de gemeente staat borg voor een aanbod op maat. 
In een tijd waarin steeds meer mensen financieel in de knel komen, is het belangrijk dat deze mensen 
snel en deskundig worden geholpen om hun financiële zaken op orde te krijgen. We hebben ook oog 
voor de positie van ZZP'ers. Wachtlijsten in de schuldhulpverlening mogen niet voorkomen. 
Armoede, vooral bij kinderen is ons een doorn in het oog. De gemeente ontvangt gelden van de 
rijksoverheid die bestemd zijn voor armoedebestrijding. De PvdA Velsen blijft er op toe zien dat deze 
gelden gericht ingezet worden. Het belang gaat hier ook verder dan alleen de uitkeringsgerechtigde, 
want ook de andere leden van het gezin worden er door geraakt. Met name kinderen moeten volop 
mee kunnen doen! Geen bezuinigingen dus op het armoedebeleid, wel verbeteren en 
vereenvoudigen waar mogelijk. 
 

Cultuur: samenwerking tussen gemeenten en organisaties is van levensbelang. 
Kunst en Cultuur begint bij kinderen. Het is echter van belang voor alle inwoners. De PvdA Velsen is 
van mening dat cultuur (inclusief media), sport en recreatie van wezenlijk belang zijn voor de 
vitaliteit van onze gemeenschap. Zij verbinden mensen en zorgen voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven. Deze ‘zaken van de geest’ staan door de bezuinigingen 
onder druk. Daarom is ons uitgangspunt dat het voorzieningenniveau in de komende raadsperiode 
gehandhaafd wordt. Voor de PvdA staat de actieve deelname van de Velsense inwoners aan cultuur, 
sport en recreatie voorop. 
 
Samenwerking staat centraal voor de komende jaren. Alleen door het versterken van partnerships – 
van gemeentes en organisaties – kan het levendige aanbod van cultuur, sport, natuur en recreatie in 
Velsen gehandhaafd worden. Cultuur en sport moeten aansluiten bij onderwijs, zorg, wonen en 
welzijn. De PvdA Velsen heeft speciale aandacht voor cultuureducatie en amateurkunst. Het 
sportieve aanbod moet vooral toegankelijk blijven voor iedereen. Het is één van de belangrijkste 
middelen bij het bevorderen van een gezonde levensstijl. 
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Onderwijs: Niet leunen, wel steunen 
De PvdA Velsen vindt goed onderwijs en gelijke kansen van belang. Daarom neemt onderwijs terecht 
een belangrijke plaats in de Visie Velsen 2025 in. 
Voor de PvdA staat hierbij voorop dat de gemeente het onderwijs steunt in het voorkomen van 
schooluitval en extra ondersteuning biedt bij leerachterstanden. Deze steun kan financieel zijn of 
door diensten aan te bieden. De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) biedt deze mogelijkheden. 
 
Over de plannen van het Rijk om kinderopvang en peuterspeelzalen samen om te buigen tot een 
soort voorschool is de PvdA Velsen positief kritisch. Door krachten te bundelen ontstaat er 
gelijkwaardigheid in de voorschoolse periode van een kind. De PvdA Velsen vindt dat bij de invulling 
hiervan de nadruk moet liggen op samen leren door samen te spelen.  
 
De PvdA Velsen blijft zich inzetten voor het concept Brede School waarbij functies als welzijn, sport, 
cultuur, onderwijs en preventieve zorg samengaan voor een optimale ontwikkeling van het kind. Een 
tweede belangrijk voordeel van de Brede School is dat het gebouw zo optimaal mogelijk is gebouwd, 
zodat bij terugloop van leerlingen andere functies de vrijgekomen ruimte kunnen overnemen. 
 
De PvdA Velsen vindt dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om goed onderwijs aan te 
bieden aan iedereen. Elk mens heeft het recht zichzelf te ontwikkelen vanuit de eigen kwaliteiten. 
Daarbij is onderwijs een belangrijk middel. Dat geldt allereerst voor kinderen, maar daarnaast zeker 
ook voor volwassenen. Voor mensen met een beperking is maatwerk vereist. 
 
Het Rijk stelt geld beschikbaar voor de bouw en herbouw van scholen. De PvdA Velsen vindt dat dit 
geld ook daadwerkelijk voor schoolgebouwen moet worden ingezet. Nauwe samenwerking tussen 
gemeente en schoolbesturen is nodig om te bepalen wat nodig is voor een effectieve en gezonde 
leeromgeving voor leerling en docent. Noodlokalen zijn alleen voor nood. 
 
De PvdA Velsen stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen onderwijs, overheid en 
ondernemers. Techniek- en maritiem onderwijs nemen daarin een belangrijke plaats. Samenwerking 
met ROC’s in de regio en met het VMBO is daarbij van groot belang. 
 
De zorgtaak binnen het onderwijs is de laatste jaren toegenomen. Zorgteams hebben een 
signalerende taak en kunnen preventief werken. PvdA Velsen vindt dat scholen ondersteund moeten 
worden bij hun zorgtaak; scholen zijn er in eerste instantie om goed onderwijs te bieden en hebben 
daarnaast een signalerende taak bij problemen. De transitie van jeugdzorg naar gemeenten biedt 
kansen om preventieve zorg te bieden aan kinderen, jongeren en ouders zodat problemen kunnen 
worden voorkomen. 
 
De PvdA Velsen is van mening dat er binnen de school aandacht moet zijn voor het welzijn van 
kinderen. Een pedagogisch verantwoord en veilig leerklimaat is net zo hard nodig als goede 
taalbeheersing en methoden voor kennisoverdracht. 
 
Er moet geld beschikbaar blijven voor cultuureducatie en bewegingsonderwijs. Scholen moeten 
hierin keuzes kunnen maken. De PvdA Velsen vindt het belangrijk dat jongeren al vroeg in aanraking 
komen met cultuur (muziek, dans, toneel enz.). Velsen is rijk aan organisaties die cultuureducatie 
aanbieden. Intensieve samenwerking tussen het Kunstencentrum, de bibliotheek en schoolbesturen 
kunnen cultuureducatie nieuwe glans geven. Ook wordt steeds meer duidelijk dat zang, dans en 
muziek een grote bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het leren. 
De PvdA Velsen steunt het project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ waarbij het Kunstencentrum een 
belangrijke rol speelt om cultuur binnen het onderwijs te integreren. 
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Besturen van de gemeente door en voor onze inwoners. 
Inbreng van burgers in het gemeentelijk beleid zorgt voor draagvlak. Timing is belangrijk; er moet 
daadwerkelijk nog wat gedaan kunnen worden met hun inbreng, maar wel steeds met oog voor het 
algemeen belang. De PvdA blijft daarom werken aan een deelnemende in plaats van een 
terugtredende overheid. Deelnemen betekent communicatie tussen burger en overheid en tussen 
overheid en burger. Dat zijn twee sporen waarop de gemeentelijke organisatie moet inspelen. 
Openheid en transparantie staan daarbij voorop. Inspraakprocedures worden zo ingericht dat 
burgers en bedrijven zich serieus genomen voelen. 
 

Samenleven in een veilige omgeving 
Veiligheid is een basisbehoefte met vele verschijningsvormen: thuis en op het werk, on- en offline, te 
voet en in de auto. Veiligheid is voor iedereen een recht, een grondrecht. Zorgen voor veiligheid is 
weliswaar een taak voor de overheid, maar verloedering, vernieling, discriminatie en zo meer kunnen 
niet alleen door politie, justitie en gemeente worden aangepakt. Daar ligt ook voor de inwoners zelf 
een belangrijke rol. 
Het gevoel van onveiligheid verdient aandacht; meer toezicht is daarop niet het vanzelfsprekende 
antwoord. Gebrek aan privacy betekent voor veel mensen ook onveiligheid. 
 
 
 

Speerpunten 
 
Zorg en Welzijn 
1. Velsen heeft een goed pakket aan voorzieningen om de armoede onder gezinnen met kinderen 

te bestrijden. Zo nodig wordt de uitvoering geïntensiveerd om alle kinderen te bereiken die 
onder de armoedegrens leven of onder die grens dreigen te komen. 

2. De digitale sociale kaart, de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in Velsen en regio. 
komt er aan. Deze ‘kaart’ moet toegankelijk gemaakt worden voor mensen die niet met de 
computer kunnen omgaan. 

3. Mantelzorg moet worden gestimuleerd. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om mantelzorgers 
financieel te compenseren. 

4. We kijken kritisch naar de verstrekte voorzieningen: moet die voorziening wel door de overheid 
verstrekt worden en heeft iedereen altijd behoefte aan een eigen voorziening of kunnen we die 
delen? De “ruilmaatschappij” biedt kansen. 

5. Binnen het lokale zorg- en welzijnsbeleid staan preventie en het tijdig signaleren van problemen 
centraal. 

6. Bij de decentralisaties moet de mens centraal staan en maatwerk het uitgangspunt zijn. Dit kan 
het beste gebeuren als de gemeente de regie voert. 
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Cultuur 
1. De samenwerking met buurgemeenten op het gebied van cultuur, sport en recreatie wordt 

verbeterd. 
2. De cultuurinstellingen van Velsen zetten, waar mogelijk met omringende gemeenten, in op 

intensieve samenwerking met als doel de kwaliteit van het aanbod te optimaliseren. 
3. De bibliotheek krijgt ruimte en steun om zich verder te ontwikkelen tot het centrale cultuur- en 

informatiecentrum in het hart van IJmuiden. 
4. Podiumvoorzieningen voor met name voor amateurgezelschappen en het onderwijs zijn van 

belang en krijgen extra aandacht. 
5. De Stadsschouwburg moet behouden blijven. 
6. Het Pieter Vermeulenmuseun en het Zee- en Havenmuseum moeten gecontinueerd worden; 

leidraad daarbij is samenwerking en professionalisering. 
7. Velsen profileert zich nog meer als een aantrekkelijke (vestigings)plaats voor festivals, culturele 

broedplaatsen en ateliers voor creatieve ondernemers (bijvoorbeeld in leegstaande panden). 
Daarom moet het Raadhuis voor de Kunst (het oude raadhuis) voor Velsen behouden blijven. 

 
Sport 
1. Programma’s op het gebied van sportbeoefening, zoals de combinatiefunctieregeling, worden 

gecontinueerd. 
2. De Jeugdsportpas wordt voortgezet en uitgebreid met een culturele variant. 
 
Onderwijs 
1. Techniekonderwijs is belangrijk, de focus ligt daarbij op VMBO en MBO niveau. 
2. Vergroting van kennis, vaardigheden en innovatie worden bevorderd door samenwerking binnen 

het onderwijs en tussen onderwijs, overheid en ondernemers. 
3. Alle scholen in Velsen worden aangesloten op glasvezel. De gemeente moet dit waar nodig 

faciliteren. 
4. Scholen waar mogelijk transformeren in Brede Scholen. 
5. Goed onderwijs kan niet zonder goede huisvesting. Een noodlokaal heet niet zonder reden zo. 

Leerlingen hebben zo kort mogelijk les in een noodlokaal. 
6. Zwemvaardigheid biedt veiligheid. Ieder kind verlaat de basisschool met een zwemdiploma. 
 
Veiligheid 
1. Verborgen onveiligheid, zoals pesten, loverboys, intimidatie, discriminatie enz. worden door 

gerichte programma’s aangepakt. Preventie waar mogelijk; repressie waar nodig. 
2. Wij werken samen met de bewoners aan een schone en veilige leefomgeving. Voor 

wijkinitiatieven wordt geld vrijgemaakt. 
3. De zorgpunten uit de gemeentelijke Leefbaarheidsmonitor worden ingebracht in het jaarlijkse 

werkplan van de politie. 
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Velsen Werkt!!! 
 
Velsen is een economische motor in de IJmond. Werkgevers en werknemers zijn daarbij, naast 
onderwijs, een vitale factor. 
De PvdA Velsen vindt het belangrijk dat mensen niet in een uitkering blijven hangen. Dat kan door 
een tegenprestatie te verlangen, zoals een aantal uren per week inzet ten behoeve van de 
gemeenschap. Dit mag niet leiden tot verdringing van betaald werk. 
 
De PvdA Velsen vindt dat de gemeente de lokale economie optimaal moet faciliteren: 
vergunningsaanvragen worden zorgvuldig en vlot afgewerkt, onnodige regels geschrapt. Daarnaast 
kunnen we als gemeente de economie stimuleren door te blijven investeren in bijvoorbeeld 
scholenbouw, wegen en riolering. Maar ook door samen met corporaties en particulieren initiatieven 
op te pakken op het gebied van woningisolatie: deze activiteiten bieden werkgelegenheid. En dat is 
hard nodig. Juist nu! 
 

Velsen is geen eiland 
De PvdA Velsen is er een voorstander van om bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk 
beleid al in een vroeg stadium te kijken of samengewerkt kan worden met de regiogemeenten. Ook 
afstemming met de provincie Noord-Holland en het Rijk is van belang. 
Er bestaat al een intensieve gemeentelijke samenwerking op het gebied van milieuvraagstukken 
(milieudienst IJmond) en op het gebied van de Sociale Werkvoorziening, WWB en Wajong (IJmond 
Werkt!, voorheen De Meergroep). Recent is ook het Regionaal Economisch Bureau van start gegaan. 
De gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen zijn gestart met een onderzoek naar 
verdergaande samenwerkingsmogelijkheden. Inmiddels vinden in dat kader gezamenlijke 
commissievergaderingen plaats. Met name de terreinen zorg, onderwijs, cultuur en aansluiting op de 
arbeidsmarkt staan daar op de agenda. Ook op het vlak van openbare orde en veiligheid biedt zo’n 
intensievere samenwerking brede mogelijkheden om gezamenlijk op te treden. 
De PvdA Velsen is er dan ook een voorstander van om die samenwerking verder vorm te geven. 
Uitgangspunt moet daarbij zijn een aanpak waardoor rechtsongelijkheid tussen burgers van 
aangrenzende gemeenten wordt voorkomen. Bovendien kunnen bepaalde beleidsontwikkelingen 
beter, sneller en met meer aandacht voor onze inwoners worden opgepakt. 
 
De PvdA sluit het toegroeien naar één IJmondgemeente niet uit, maar ziet dat zeker niet als een doel 
op zich. Hoe onze IJmondiale toekomst er ook uit ziet: de PvdA Velsen vindt dat het karakter van de 
dorpskernen behouden moet blijven. 
 

De omgeving van Velsen 
Niet alleen samenwerking met de IJmondgemeenten moet geïntensiveerd worden. Om een goede 
beleidsontwikkeling op de langere termijn mogelijk te maken, is een breder blikveld nodig: de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA omvat het grondgebied van het noordelijk deel van de 
Randstad: van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. Het metropoolgebied 
is het informele samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en 
Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Momenteel wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor de 
Metropoolregio Amsterdam. 
De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente Velsen intensief blijft deelnemen aan dit overleg om 
daarbij de belangen van onze inwoners en onze bedrijven op een goede en verantwoorde manier te 
kunnen behartigen. 
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Een gezonde economie is belangrijk voor bedrijvigheid en dus werkgelegenheid. Werk hebben 
versterkt het gevoel van eigenwaarde. De uitvoering van de Visie op Velsen 2025 zal een positieve 
uitstraling hebben op de bedrijvigheid in de regio. 
 

Velsen buiten zijn grenzen 
De mondiale problematiek gaat ons allemaal aan. De wereld stopt niet bij de gemeentegrenzen. We 
hebben te maken met de regio, provincie, Nederland, Europa en de wereld, die in toenemende mate 
een economische eenheid wordt. Veel ontwikkelingen hebben direct effect op Velsen: overbevissing, 
de wereldwijde vraag naar ijzer, de bouw van een nieuwe sluis, de ontwikkeling van havens. Daarom 
hechten we veel waarde aan “Mondiale Bewustwording”. Burgers van Velsen zijn wereldburgers. 
 

Ontwikkelingen 
Grote projecten zoals windmolenparken en de aanleg van de grote Zeesluis betekenen een impuls 
voor de werkgelegenheid. Niet alleen voor kenniswerkers, maar ook voor handwerkers. 
Ontwikkelingen in ICT, techniek en nieuwe materialen zullen innovaties opleveren. De PvdA Velsen 
ondersteunt de oprichting van een techniekcampus waarin ondernemers, onderzoekers, onderwijs 
en overheid samen vorm en inhoud geven aan vernieuwing. Goede ideeën moeten waar mogelijk 
kleinschalig aangepakt kunnen worden, zonder grote investeringen. 
 
De PvdA Velsen hecht eraan dat betaald werk wordt gecreëerd voor werknemers aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om werk dat geen hoge opleiding, kennis of vaardigheden 
vereist. Met name toerisme, winkels, horeca, groensector, recreatie bieden mogelijkheden voor werk 
waar de lat lager ligt. Met de ontwikkeling van het vakantiepark bij Fort Benoorden slaan we een 
dubbelslag: een mooie en unieke vakantiefaciliteit en we creëren werkgelegenheid aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt. Realisatie van dat park heeft voor PvdA Velsen hoge prioriteit. 
 
Een belangrijk deel van de werkgelegenheid in Velsen bestaat ook uit het werk van vakmensen in de 
zorg- en welzijnssector. Om deze ambitie waar te maken, dient bereikbaarheid zich niet alleen te 
richten op de mensen die wonen en leven in Velsen, maar ook op de mensen die er komen werken of 
de bedrijven die er gevestigd zijn. Dit betekent dat Velsen ook goed “van buiten af” bereikbaar moet 
zijn. 
 
Zoals eerder gezegd: Velsen met zijn verschillende kernen is Nederland in het klein. Dat brengt 
enorme recreatieve en toeristische mogelijkheden mee. Mogelijkheden die getypeerd worden door 
uitspraken als: ‘IJmuiden is Amsterdam aan Zee’ en ‘vis en staal zijn het DNA van Velsen’. 
Mogelijkheden die zo goed mogelijk benut moeten worden. We zijn een gemeente met smaak; daar 
mogen nog veel meer mensen van proeven. Dat vraagt om actieve promotie van Velsen. 
 
Tot slot: samenredzaamheid maakt sterk. Het is onze benadering voor de uitdagingen waar we voor 
staan in Velsen; of het nu om wonen, leven of werken gaat. Lokaal, regionaal en mondiaal! 
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Speerpunten 
 
Economie, recreatie en toerisme 
1. Ondernemers kunnen niet zonder goede arbeidskrachten. Samen met onderwijs en andere 

overheden wordt gezorgd voor het opleiden van gekwalificeerde beroepskrachten en voldoende 
stageplaatsen. 

2. Een sterke economie kan niet zonder ondernemers. Die faciliteren we waar mogelijk. 
3. De ontwikkeling van Velsen tot een centrum voor offshore windenergie wordt gestimuleerd. 
4. Het recreatiegebied Spaarnwoude wordt gekoesterd als groene buffer. Het is het stadspark van 

de MRA. Hier moeten we in investeren in plaats van bezuinigen. 
5. Er komt meer aandacht voor de digitale infrastructuur. Dat is primair een verantwoordelijkheid 

van marktpartijen; waar nodig worden geïnteresseerde partijen bij elkaar gebracht. 
 
Gemeente 
1. We streven naar redelijke lokale lasten die de gemiddelde prijsstijging volgen. Op het verhogen 

van de onroerend zaakbelasting heerst echter geen taboe als daarmee bijvoorbeeld betere 
jeugdzorg of andere verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. 

2. De dienstverlening van de gemeente moet hedendaags zijn en met de ontwikkelingen meegaan 
door in te spelen op technologische ontwikkelingen. Daarbij mogen digibeten niet vergeten 
worden en moet voor hen een adequate oplossing geboden worden. 

3. Vrije toegang tot internet en informatie is van belang. Private initiatieven voor een gemeente 
breed netwerk van draadloos internet, bij voorkeur reclamevrij, worden gesteund. 

4. De lokale publieke media worden in de komende periode nog effectiever ingezet. De wens van 
RTV Seaport om naar de bibliotheek te verhuizen, wordt ondersteund. 
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Wat we hebben bereikt de afgelopen periode 
 degelijk financieel beleid 
 de rioolbelasting en de hondenbelasting zijn in 2014 verlaagd. De OZB is ook de afgelopen 

vier jaar alleen verhoogd met het inflatiepercentage 
 de waarderingskamer vindt voor de derde keer op rij dat we de OZB in Velsen goed uitvoeren 
 invoering stresstest: jaarlijkse de staat van de gemeentelijke financiën in een oogopslag 
 invoering startersleningen 
 behoud ID-banen 
 Planetenweg veiliger voor alle weggebruikers en wateroverlast duurzaam opgelost 
 genomineerd voor de verkiezing Fietsstad 
 gladheidbestrijding is verbeterd vooral voor de fietsers 
 fietsers kunnen veilig de Wenckebachstraat in Velsen-Noord over 
 samen met provincie aanpassing kruising Amsterdamse weg 
 er komt een weefstrook langs de A208 vanaf Velserbroek. Dit zorgt voor goede doorstroming 

van de bus naar Beverwijk, het autoverkeer richting IJmuiden en minder sluipverkeer door de 
kernen 

 convenant met Connexxion om de busjes op minder belastende plekken te parkeren 
 er is doorgebouwd in Oud-IJmuiden en het Stadspark 
 de aanleg van de openbare ruimte in het Stadspark is vrijwel afgerond 
 aanpak braakliggend terrein in Oud-IJmuiden 
 verfraaiing Kromhoutstraat is uitgevoerd 
 meer gemak voor de burgers: aanpassing kapvergunning en tegelijk betere borging 

monumentale bomen 
 ontwerp IJmuiderstraatweg in samenspraak met bewoners vormgegeven tot een veilige weg 

voor alle weggebruikers. De voormalige spoorbaan wordt een prachtig park. Uitvoering 
eerste kwartaal 2014 

 het plantsoen langs de Willebrordstraat wordt in 2014 omgetoverd tot een fraai park in het 
verlengde van de IJmuiderstraatweg 

 alle HOV trajecten met inbreng van inwoners aangepast en/of verbeterd 
 entree Santpoort-Noord wordt dankzij komst HOV heringericht conform de wensen 

belanghebbenden 
 mobiliteitsmanagement en Bereikbaarheidsvisie voor de IJmond.  

Eerste succes: € 1,7 miljoen extra subsidie voor de IJmond in het kader van Beter Benutten 
 Rijnland betaald voor bijna € 5 miljoen mee aan het afkoppelen van regenwater van het 

Velsense riool. Dat is voordelig voor Rijnland en Velsen en dus goed voor de burgers 
 website Geldkompas is op 28 april 2010 in de lucht gegaan 
 overlast Bik- en Arnoldkade van vrachtverkeer merkbaar verminderd 
 er is een discriminatiemeldpunt op de website van de gemeente Velsen 
 het technisch onderwijs gaat een bijdrage leveren aan projecten in de openbare ruimte 
 betere informatie op site Velsen voor ZZP-ers die aanvraag voor ondersteuning doen 
 besteding armoedegelden wordt geïntensiveerd 
 (langer) behoud van de Houtrakpolder 
 meldpunt op de site van Velsen voor onveilige situaties voor fietsers 
 opnemen windmolens in bestemmingsplan Zeezicht 
 er komt een rotonde kruising Minister van Houtenlaan - Waterloolaan 
 verlengen inspraaktermijn HOV (Minister van Houtenlaan e.o.) 
 er is extra geld uitgetrokken voor het financieren van dierenwelzijn 
 proeven met blauwe zones in de winkelgebieden Velsen-Noord en Santpoort-Noord 

 
Wilt u meer weten of verder lezen? Kijk op www.pvdavelsen.nl 

http://www.pvdavelsen.nl/

