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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2010 – 2014 van de PvdA-afdeling Velsen 

 

“met elkaar, voor elkaar” 

 

 “Solidair”, “schoon”, en “sociaal” zijn sleutelwoorden daarin. Voor ons gaat het in de politiek 
niet alleen om economische groei en materiële welvaart. Immers, niet alles van waarde is in geld 
uit te drukken. Het gaat ook om de kwaliteit van het bestaan.   

 

 

Wij willen toe naar een veilige samenleving in Velsen, waarin oog is voor de ander en waar de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  

Wij willen onze idealen graag waar maken. Daarbij zijn de inwoners van Velsen, bent u 
onmisbaar. Immers, aan een fatsoenlijk Velsen werken we samen. 
 

Wij hebben uw stem nodig om die doelen te bereiken: “meer zetels “ betekent ook “meer 
inbreng”  in de gemeenteraad.  

 

 

De keus is aan ons; de keus is aan u. 

 

Het bestuur van de PvdA Velsen 

 

 

 

 

 

Uit    het    beginselmanifest    van    de    Partij    van    de    Arbeid 

Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de 
sociaal-democratie. In de confrontatie van deze idealen met de werkelijkheid van alle dag geven 
beginselen richting. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk be-
staan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, 
met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Een fatsoenlijke samenleving ont-
staat waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken. 
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Niemand staat aan de kant 
 

Burgers, ambtenaren, ondernemers, politici, bestuurders, wij zijn allemaal medeverantwoordelijk 
voor een fatsoenlijke en rechtvaardige samenleving. Het is niet alleen de gemeente die antwoord 
moet geven op de vragen die op ons afkomen. 

De Partij van de Arbeid Velsen gelooft niet in een toeschouwerdemocratie waarin burgers eens 
in de vier jaar hun vertegenwoordigers kiezen en daarmee klaar denken te zijn. Het is te 
gemakkelijk om te zeggen dat ze, de politici, de overheid, de gemeente, maar wat doen en dat 
het allemaal zakkenvullers zijn. Een veel gehoord verwijt dat we ons als PvdA Velsen 
aantrekken als het terecht is, maar bestrijden als het ten onrechte wordt geroepen. Door elkaar 
met respect te benaderen, door maatschappelijk verantwoord ondernemen, door 
vrijwilligerswerk, door verantwoordelijkheid te nemen bouwen we samen met u aan een 
fatsoenlijke en rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin aandacht en zorg is voor 
diegenen die niet op eigen kracht volop mee kunnen doen. Een samenleving waarin 
gemeentelijke voorzieningen bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. 

Wij zijn trots op Velsen en alles wat Velsen in zich heeft. Over het algemeen vinden de burgers 
van Velsen hun gemeente een aantrekkelijke plek met het strand, de duinen, het 
Noordzeekanaal, de werkgelegenheid en wat al niet meer.  

Echter, wereldwijd woekert een financiële en economische crisis. Het ecologische evenwicht van 
onze aarde is verstoord, er dreigt een gebrek aan grondstoffen. Een miljard mensen lijdt honger. 
Met al deze vraagstukken hebben we direct of indirect allemaal te maken.  

Daarnaast is een andere ontwikkeling van groot belang: er komen steeds minder jongeren en 
steeds meer ouderen. Deze ontgroening en vergrijzing betekenen dat we met andere ogen 
moeten kijken naar woningbouw, onderwijs, openbaar vervoer en gemeentelijke voorzieningen. 
Voor wie bouwen we de huizen van de toekomst? In welke wijk is behoefte aan welk type zorg? 
Hoe groot is over tien jaar de behoefte aan voetbalvelden?  

In dit programma voor 2010-2014 geven wij aan wat we gaan doen om de problemen van deze 
tijd het hoofd te bieden. Dat doen we vanuit onze principes van eerlijk delen en de sterkste 
schouders die de zwaarste lasten dragen, ons principe van solidariteit. 

De PvdA Velsen zal zich inzetten voor een fatsoenlijke, rechtvaardige en aantrekkelijke 
leefgemeenschap. Een leefgemeenschap waarin mensen hun verantwoordelijkheid voor elkaar 
en hun omgeving nemen en daarop worden aangesproken. 

We hebben op een rijtje gezet, wat dat betekent voor: onderwijs en jeugd, sociale zaken en 
economie, cultuur, welzijn, sport en recreatie, milieu en mobiliteit, wonen, veiligheid, Velsen en 
de wereld, de gemeentelijke overheid. We geven aan wat onze ambities zijn en welke 
speerpunten onze aandacht krijgen de komende tijd. Daarbij hebben we keuzes gemaakt, omdat 
de middelen nu eenmaal niet onuitputtelijk zijn. Voor ons staat hierbij investeren in mensen 
voorop. 

Dit is ons verkiezingsprogramma, hier staan wij voor, hier gaan wij voor, hier kunt u samen met 
ons aan werken. 
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Onderwijs en jeugd 

Ambities 

• Alle leerlingen van het basis-onderwijs in de gemeente Velsen krijgen de 
juiste zorg binnen de scholen van onze gemeente. Zorg op maat binnen de 

eigen gemeente. 

• Het bestaande,  gevarieerde aanbod in het voortgezet onderwijs blijft 
gehandhaafd, zodat leerlingen fietsnabij naar school kunnen binnen de 

gemeentegrenzen. 

• De periode 2010-2014 wordt de periode van het beroepsonderwijs. Velsen 
wordt een maritieme brainport van vmbo, mbo tot en met hogere 

zeevaartschool.  

• Naar voorbeeld van het voortgezet onderwijs komt ook binnen het basis 

onderwijs een Zorg Advies Team (Z.A.T.). 

• Ambulant jongerenwerk in alle wijken. 

• Een centrum voor jeugd en gezin waar iedereen binnenstapt: laagdrempelig 

en, waar mogelijk in bestaande gebouwen.  

Speerpunten 

• De ontwikkeling van de brede school krijgt alle steun. 

• Velsen Noord krijgt zijn multi functionele accommodatie(mfa), met een 

school en zoveel mogelijk wijkvoorzieningen. 

• Goede huisvesting voor het vmbo. Aan de Briniostraat (IJmuiden) komt een 

beroepsgerichte campus, aan de Kanaalstraat een maritieme campus. 

• Er komt in deze periode een oplossing voor de huisvesting van de 

Bosbeekschool in Santpoort- Noord. 

• Het aantal tussentijdse schoolverlaters neemt met 50% af in de komende 
raadsperiode, onder meer door het aanbieden van schoolmaatschappelijk 

werk. 

• Bij de invoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt vooral ingezet 

op de coördinatie tussen de verschillende al bestaande hulpverleners. 

• Onderwijs en jeugdzaken worden integraal benaderd. 

• De gemeente zal via (met behulp van) de Stichting Welzijn Velsen 

maatschappelijke stages mogelijk maken.  

Zorg voor onderwijs, zorg voor kinderen, dan 
zorg je voor de toekomst! 

De PvdA Velsen vindt kwalitatief goed en 
gevarieerd onderwijs belangrijk. Volgens ons 
kan dit alleen bereikt worden door intensieve 
samenwerking met schoolbesturen op basis 
van vertrouwen en respect. Juist nu de 
gemeente meer op afstand staat, is dit 
belangrijk. Maar dan zijn we er nog niet. Wij 
vinden het belangrijk ook de samenwerking 

met jeugdzorg te zoeken. Alleen dan is het 
mogelijk om tijdig signalen op te vangen als 
het minder goed gaat met een kind. Alleen op 
die manier kan voorkomen worden dat 
kinderen in de problemen komen. De PvdA 
Velsen vindt dat jeugdzorg binnen de school 
plaats moet vinden. Het centrum voor jeugd 
en gezin heeft een belangrijke taak bij 
opvoedondersteuning. Het is een plek om te 
praten,  advies te krijgen en voorlichting te 
geven aan ouders en jongeren.. 
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Sociale zaken en economie 
Werk is ontzettend belangrijk voor mensen. Het 
houdt mensen op een positieve manier betrokken 
bij de samenleving. Aan het werk komen en 
blijven heeft grote prioriteit. Maar het vinden van 
werk staat nu en in de nabije toekomst onder 
grote druk. We zullen dan ook alles op alles zetten 
om te voorkomen dat mensen in een 
maatschappelijk isolement terecht komen. 

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. 
Het  betekent ook dat gemeentelijke 

voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk 
moeten zijn. 

Geen rechten zonder plichten. Het ontvangen van 
bijvoorbeeld een bijstandsuitkering brengt 
verplichtingen met zich mee. Wie zich daar 
willens en wetens aan onttrekt, wordt 
geconfronteerd met een sanctie op de uitkering, 
want misbruik ondergraaft solidariteit.  

Ambities 

• De gemeente zet zich in om op lokaal en regionaal niveau zoveel mogelijk mensen 
aan het werk te krijgen en te houden. Bijvoorbeeld door het begeleiden van werk 

naar werk.  

• Alle burgers kunnen de voorzieningen die ze nodig hebben goed bereiken met de 

fiets en het openbaar vervoer.  

• Gemeentelijke voorzieningen zijn toegankelijk voor degenen die deze voorzieningen 

nodig hebben. 

• Om eenzaamheid tegen te gaan is het gemeentelijke welzijnsbeleid  gericht op het 

onderlinge contact van mensen in de buurt. 

• Schuldenproblematiek werkt verlammend op het vermogen van mensen om hun le-
ven weer op orde te krijgen, waardoor maatschappelijk isolement dreigt. De PvdA 

Velsen zet daarom volop in op schuldhulpverlening en armoedebestrijding. 

• De PvdA Velsen zet zich voluit in voor mensen met een lichamelijke en/of geestelij-

ke beperking. 

Speerpunten 

• De PvdA Velsen wil dat werknemers, die dreigen werkloos te worden, meteen gehol-
pen worden met het zoeken naar werk en niet pas bij de start van hun werkloos-
heidsuitkering. Langdurig werklozen blijven een intensieve individuele begeleiding 

ontvangen. 

• Toerisme biedt werkgelegenheid. De sterke punten van Velsen, zoals IJmuiden aan 
Zee, moeten samen met de ondernemers (zoals het MKB), ontwikkeld worden.Waar 
mogelijk worden gemeentelijke investeringen naar voren gehaald. Dit bevordert de 

werkgelegenheid en de regionale economie. 

• De gemeente zet zich actief in om ondernemerschap te stimuleren door bijvoorbeeld 

het verstrekken van microkredieten in het kader van de Wet werk en bijstand. 

• In het regionale overleg sterk inzetten op de belangen van Velsen. 

• Aanpakken van wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening. 

• Fors inzetten op de bekendheid en toegankelijkheid van de WMO voorzieningen. 

• De gemeente zet zich bij de provincie in voor kleinschalig openbaar vervoer voor 

ouderen en gehandicapten. 

• De PvdA Velsen steunt waar nodig organisaties die zich inzetten voor mensen met 

een geestelijke en/of lichamelijke beperking. 
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Cultuur, welzijn, sport en recreatie 

Ambities 

• Het aanbod aan kunst en cultuur moet minimaal op het huidige niveau ge-

handhaafd blijven. 

• Jongeren stimuleren gebruik te maken van het kunst-, cultuur- en sportaan-

bod. Over de manier waarop overleggen we met jongeren. 

• Sportbeoefening bevordert een gezonde leefstijl. Actieve sportdeelname 

moet daarom zoveel mogelijk gestimuleerd worden. 

• De samenwerking tussen instellingen die bij de coördinatie van vrijwilligers 
en vrijwilligerswerk een belangrijke rol spelen, wordt versterkt. Daardoor 
worden meer potentiële vrijwilligers gestimuleerd om aan de slag te gaan 

bij instellingen en verenigingen. 

• Het recreatiegebied Spaarnwoude wordt gekoesterd als groene buffer. 

Speerpunten 

• De gemeente moet de samenwerking met buurgemeenten verbeteren op het 

gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie. 

• Steun aan Velser Gemeenschap, Kunstencentrum, Schouwburg en Witte The-

ater handhaven op het huidige niveau. 

• Er komt een Velsenpas om de toegankelijkheid van culturele voorzieningen 

voor minima te vergroten. 

• Sportbudgetten vooral inzetten voor de actieve breedtesport met prioriteit 

voor jongeren en ouderen. 

• Zoeken naar extra sport-, speel- en beweegmogelijkheden door creatief me-

degebruik van terreinen en accommodaties. 

• Per wijk bekijken of wijkvoorzieningen en specifieke voorzieningen voor ou-

deren kunnen worden geïntegreerd. 

• Wij zorgen voor meer samenwerking tussen (brede)scholen, sportverenigin-
gen en culturele instellingen, met gebruikmaking van de middelen die voor 

de zogeheten combinatiefuncties beschikbaar komen. 

De PvdA Velsen realiseert zich dat de inzet 

van vrijwilligers van groot belang is om het cul-

tuuraanbod, het aanbod op het gebied van wel-

zijn, in de sport en recreatie te kunnen handha-

ven. Veel verenigingen en instellingen zijn af-

hankelijk van de inzet van vrijwilligers. Goede 

samenwerking tussen burgers, bestuurders en 

gemeentes op dit gebied ondersteunt de vrijwil-

ligers, werkt inspirerend en soms kostenbespa-

rend.  
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Milieu en mobiliteit 

De druk op het milieu, onder andere door in-
dustrie en verkeer, is in bepaalde wijken aan-
zienlijk. Het beïnvloedt de leefbaarheid van 
zo’n wijk in negatieve zin en vermindert het 
woongenot drastisch. Gemeenten hebben in-
vloed op woningcorporaties en projectontwik-
kelaars om extra maatregelen te nemen voor 

energiezuinig/energieneutraal bouwen. Met 
hen zullen duidelijke afspraken gemaakt wor-
den. Burgers hebben ook een eigen verant-
woordelijkheid de leefbaarheid in stand te hou-
den, bijvoorbeeld door het voorkomen van 
zwerfvuil. De gemeente handhaaft waar nodig 
de kwaliteit van de wijk. 

Ambities 

• De gemeente Velsen loopt voorop met duurzaam bouwen, zowel bij nieuw-

bouw als bij renovatie. 

• De gemeente gaat voor een innovatief regionaal klimaatbeleid. 

• Op maatregelen die de kwaliteit van het milieu verbeteren wordt de komen-

de periode niet bezuinigd. 

• Het verkeersbeleid draagt bij aan een verbetering van het milieu. 

• Velsen Fietsstad! Velsen wordt een plaats waar iedereen snel, veilig en mak-
kelijk kan fietsen. Meer mensen op de fiets is goed voor de gezondheid, de 

leefbaarheid in de wijk en voor het milieu.  

• De bereikbaarheid van de regio verbetert, ook zonder gebruik van de auto. 

Speerpunten 

• Voorzieningen voor gezondheidszorg zijn met openbaar vervoer goed te be-

reiken. 

• Beleidsvoorstellen worden beoordeeld op de gevolgen voor het milieu. De 
beleidsvoorstellen moeten bijdragen aan het realiseren van duurzaamheids-

doelstellingen. 

• Alle nieuwe gebouwen in Velsen zijn vanaf 2020 energieneutraal. Dat bete-
kent dat nu al met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars afspra-
ken gemaakt worden. Bestaande gebouwen worden bij renovatie energiezui-

niger gemaakt. 

• Verkeer in woonwijken en industrie, veroorzakers van fijnstof, worden aan-

gepakt. 

• Vestiging van innovatieve bedrijven op het gebied van milieu wordt aange-

moedigd. 

• Aanpakken van de milieudruk in wijken: stank en geluidsoverlast worden 

aangepakt. 
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• Velsen Fietsstad! Bij (her-)inrichting van wijken komen er snelle, veilige (vrij 

liggende) en geasfalteerde fietsroutes. 

• Kinderen kunnen veilig zelfstandig naar school fietsen. Schoolgaande kinde-
ren kunnen de fiets goed bij de school stallen. Rondom scholen wordt het 

parkeren van auto’s (voor ouders) sterk beperkt. 

• Bewoners moeten hun auto makkelijk bij hun huis kunnen parkeren. Bewo-
ners krijgen voorrang voor het parkeren in die wijken waar een tekort is aan 
parkeerplaatsen. Er worden geen parkeerplaatsen onttrokken, ook niet op 
particuliere terreinen. De PvdA is voorstander van (een proef voor) vergun-

ningparkeren op die plaatsen waar de parkeerdruk te hoog is. 

• Het autoverkeer gaat vooral langs de woonkernen.  

• De gemeente ondersteunt actief het gebruik van deelauto’s, bijvoorbeeld 
door deze zelf te gebruiken bij zakelijke ritten.De doorstroming van bussen 
wordt verbeterd. De regionale buslijnen van IJmuiden naar Haarlem/
Amsterdam en van Velserbroek naar Haarlem kunnen altijd makkelijk door-
rijden. De HOV-lijn naar Haarlem wordt zo snel mogelijk aangelegd 

(reissnelheid minimaal 35 kilometer per uur). 

• De stoepen zijn er voor wandelaars en voor spelende kinderen, niet om de 
auto op te parkeren. Een stoep is zo breed dat kinderwagens en scootmobie-
len hierop makkelijk kunnen rijden. Buiten de bebouwde kom wordt de weg 

zo ingericht dat er ruimte is voor voetpaden. 

• Er komen meer fietsenrekken bij de drie NS-stations, bij de Fast Flying Fer-
ries (de raceboot van Velsen naar Amsterdam), bij de haltes van de bussen 

en bij openbare gebouwen.  
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Wonen 

Een goed dak boven je hoofd in een fijne 
woonomgeving, dat wil iedereen en daar heeft 
iedereen recht op. Dat betekent dat er voor 
iedereen een passende en betaalbare huur- of 
koopwoning te vinden moet zijn, gespreid 
over de verschillende kernen van onze 
gemeente. Aangezien de gemeente zelf niet 
bouwt, maar wel verantwoordelijk is voor een 
goede evenwichtige woningvoorraad, zal ze 
zich volledig moeten richten op de 
prestatieafspraken met corporaties en 

projectontwikkelaars. Eigen mogelijkheden 
zoals een actieve grondprijspolitiek, moeten 
volop ingezet worden. 

Velsen is nooit af omdat je niet alleen voor 
morgen bouwt, maar ook voor over veertig 
jaar. Vernieuwing en aanpassing van de 
woning-voorraad en woonomgeving is een 
continu proces. De komende periode zullen 
echter geen grootschalige nieuwbouwplannen 
ontwikkeld worden. 

Ambities 

• De komende periode richten we ons vooral op de uitvoering van al in gang 

gezette ontwikkelingen. 

• Per wijk moet bekeken worden welke verbeterpunten er zijn en deze zo snel 

mogelijk uitvoeren. 

• Sloop en daarop volgende nieuwbouw alleen toestaan als er een aantoonbare 

verbetering van de woonvoorraad en woonomgeving uit voortvloeit. 

• Blijven voorzien in voldoende betaalbare woningen om aan de behoefte te 

voldoen. 

• We bouwen niet alleen voor de nabije toekomst, maar ook voor de langere 

termijn en dus bouwen we duurzaam. 

Speerpunten 

• Vanuit het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden 
corporaties en projectontwikkelaars gestimuleerd om duurzame woningen te 

bouwen. 

• De komende periode zetten we ons in voor een spoedige afwikkeling van de 
projecten Oud IJmuiden, Binnenhaven (Zeewegterrein), Grote Buitendijk en 

het Stadspark. 

• Doorgaan met het veranderen en het verbeteren van de woningvoorraad. 

• Alle nieuwe woningen worden goed toegankelijk voor iedereen, ook voor 
mensen die moeilijk ter been zijn (de woningen zijn "levensloopbestendig")". 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologie (bijvoorbeeld alar-

meringssystemen). 

• Om de woningbouw te versnellen moet er binnen de gemeente iemand aan-

gesteld worden die tot taak heeft de woningbouwproductie aan te jagen. 

• Het bouwen van extra woningen en verdichten kent zijn grenzen. Daarom 

kijken we bij nieuwbouw uitdrukkelijk naar de totale leefomgeving. 

• Herhuisvesting verloopt zorgvuldig. Wisselwoningen voldoen aan de eisen 

van deze tijd. 
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Veiligheid 

Veiligheid is voor iedereen een recht, een 
grondrecht. Zorgen voor veiligheid is welis-
waar een taak voor de overheid, maar verloede-
ring, vernieling, discriminatie en zo meer kun-
nen niet alleen door politie, justitie en gemeen-
te worden aangepakt. Daar ligt ook voor de 

inwoners zelf een belangrijke rol.  

Voorkomen en bestrijden moeten zo dicht mo-
gelijk bij de buurt en bewoners plaats vinden. 
Lokale politiezorg aangevuld door gemeentelij-
ke toezichthouders is hierbij onmisbaar 

Ambities 

• Discriminatie is de wortel van veel kwaad. Discriminatie maakt een evenwich-
tige ontwikkeling en integratie onmogelijk. De PvdA geeft aan bestrijding van 

discriminatie hoge prioriteit. 

• Voorkomen van overlast en criminaliteit geeft de beste garantie voor een vei-
lig woon- en leefklimaat. Daarom koppelen wij preventie aan wijkgericht 

werken. 

• Integrale handhaving waar gemeente en politie nauw met elkaar samenwer-

ken, moet uitgebreid worden. 

• Overmatig gebruik van alcohol is de oorzaak van veel ongewenst gedrag. 

Daarom wil de PvdA een alcoholmatigingsbeleid.  

Speerpunten 

• Er is gestart met buurtbemiddelaars. Gezien de positieve ervaring komen er 

meer buurtbemiddelaars. 

• Hoge prioriteit bij de politie voor de aanpak van discriminatie.  

• De gemeente verwijdert onmiddellijk muurschilderingen en andere zichtbare 

uitingen van discriminatie. 

• De PvdA wil dat handhavingstaken van de toezichthouders worden geïnte-

greerd.  

• De gemeente en vooral het college en de raad moeten zich tot het uiterste 

inspannen de lokale politiezorg te behouden. 

• Jeugdoverlast bestrijden door hulp te bieden aan jongeren die dreigen vast te 

lopen en door opvoedingssteun aan hun ouders. 

• Waar hulp en steun zonder resultaat blijven, wordt repressief opgetreden. 

• Alcoholgebruik is vaak de oorzaak van overlast. De gemeente zal de regie ne-

men en zelf een ontmoedigingsbeleid voeren. 
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Velsen buiten zijn grenzen 

Ambitie 

• Burgers betrekken bij ontwikkelingen in de regio, Europa en de wereld, met 

aandacht voor duurzame ontwikkeling en de Millenniumdoelstellingen. 

 

Speerpunten 

• Velsen maakt zijn status als Millenniumgemeente waar door de inwoners 
actief te informeren over en activerend te betrekken bij gemeentelijke en 

lokale initiatieven op internationaal gebied. 

• De PvdA onderzoekt de mogelijkheid van een Mondiaal Centrum in Velsen. 

• De PvdA Velsen beoordeelt alle plannen op gevolgen voor milieu, economisch 

perspectief voor en leefbaarheid in Velsen. 

• Velsen gaat zijn burgers actief informeren over wat Europa concreet voor 

hen betekent. 

De mondiale problematiek gaat ons allemaal 
aan. De wereld stopt niet bij de gemeente-
grenzen. 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: windmolens voor de 

kust, overbevissing, de wereldwijde vraag naar 
ijzer, de bouw van een nieuwe sluis, de ont-
wikkeling van havens. 

Daarom hechten we veel waarde aan 
“Mondiale Bewustwording”. 

Burgers van Velsen zijn wereldburgers.  
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De afgelopen tientallen jaren is sprake van een 
“terugtredende overheid”. Het privatiseren, 
verzelfstandigen en op afstand zetten van de 
overheid hebben ongekende hoogten bereikt. 
Zorg voor en welzijn van zwakkeren in onze 
samenleving staan hierdoor onder druk. 
De PvdA gaat daarom werken aan een deel-

nemende in plaats van een terugtredende over-
heid. 

Deelnemen betekent communicatie tussen 
burger en overheid en tussen overheid en bur-
ger Dat zijn twee sporen waarop de gemeente-
lijke organisatie moet inspelen. Openheid en 
transparantie staan daarbij voorop. 

De gemeentelijke overheid als dienstverlener 

Ambities 

• Goed openbaar bestuur betekent dat bestuurders, ambtenaren, burgers en 

bedrijven elkaar kritisch, maar respectvol bejegenen. 

• Een goede ambtelijke organisatie is noodzakelijk, vooral in economisch on-

zekere tijden. Daarin moet geïnvesteerd worden. 

• Inspraakprocedures worden zo ingericht dat burgers en bedrijven zich seri-

eus genomen voelen. 

• De wijkplatforms behandelen als belangrijke deelnemers aan de burgerparti-

cipatie. 

 

Speerpunten 

• Burgers, bedrijven en wijkplatforms in een zo vroeg mogelijk stadium be-

trekken bij plannen die gaan over de publieke ruimte. 

• Een sluitende begroting blijft noodzakelijk. Binnen de mogelijkheden wor-
den investeringen naar voren gehaald mede om de werkgelegenheid te sti-

muleren. 

• De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om maat-
schappelijk verantwoord werkgeverschap. Bijvoorbeeld op het gebied van 
het personeelsbeleid ten aanzien van oudere werknemers, minderheden en 

gehandicapten. 
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Wat we hebben bereikt de afgelopen periode 

Inwoners praten meer mee 

• Nieuwe methoden ontwikkeld en gehanteerd bij: 

� Woningbouwprojecten (Grote Buitendijk en winkelcentrum IJmuiden); 
� Toeristisch platform; 
� Klankbordgroep landschapsbeleid. 

Flinke resultaten op het gebied van veiligheid 

• Ammoniaktransport gestopt; 

• Vrachtverkeer uit woonwijk Velsen-Noord verbannen; 

• Fietspad naar strand Noord gerealiseerd. 

Aandacht voor vrije tijd 

• Overeenstemming met Telstar: de tribune is een feit; 

• Polderhuis Velserbroek eindelijk buurthuis; 

• Bleekerterrein terug als recreatiegebied; 

• Meer evenementen; 

• Strand Noord beter bereikbaar en echt ontdekt; 

• Herinrichting Wijkeroogpark in volle gang. 

Aandacht voor wonen 

• Veel vernieuwbouw, bijvoorbeeld Zeewijk, Stratingplantsoen (Velsen-Noord); 

• Bouwplannen Hofgeest/Grote Buitendijk worden gerealiseerd; 

• Afbraak IJmuiden-Centrum voorkomen; 

• Woningbouw Oud-IJmuiden gestart. 

Aandacht voor werken 

• Lage werkloosheid door gericht arbeidsmarktbeleid; 

• Project leren en werken; 

• Nieuwe zeesluis komt. 

Relaties 

• Samenwerking met bedrijfsleven, corporaties, winkelstichting en andere over-

heden is versterkt en uitgebreid 

En verder 

• Duidelijkheid over rondweg Driehuis; 

• Volwassen jeugdbeleid; 

• Volwassen landschapsbeleid; 

• Dekkend meetpuntennetwerk geluidsoverlast Schiphol; 

• Beheer forteiland overgedragen na voltooiing restauratie; 

• Beeckestijn behouden als openbaar landgoed. 

Al deze specifieke aandachtsgebieden hebben we gerealiseerd met behoud en ver-
sterking van een gezonde financiële huishouding van de gemeente. 
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Dit programma is goedgekeurd door de leden op 3 december 2009  

 

 

samengesteld door  

 

Anja Posthuma de Boer, AnneMieke Korf, Aris Blok, Ben Hendriks, Bernard Wittenberg,  

Bert Cozijnsen, Chris Hoppenbrouwer, Dennis Hooft, Dick Betlem, Dick van der Lubbe,  

Ger Wessel, Jacob Bron, Karel Ockeloen, Kees Hindriks, Kees Stapper,  

Marianne van den Brenk, Marjan Hendriks, Riek Rademaker, Rob Meerhof, 

Rodrigo Cruz Linde, Ronald Vennik, Sedat Oraz, Suzanne van Gils, Thijs Harmsen en  

Willem Kolkman 

 

 

 

 

 

 

 

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