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Onze waarden
PvdA-Velsen wil goede leefomstandigheden voor alle inwoners. Geluk kunnen we als partij niet scheppen,
maar wel de omstandigheden waaronder mensen gelukkig kunnen leven. De gemeente heeft de bevoegdheden
en de middelen om daar een bijdrage aan te leveren. Die moeten we zo goed mogelijk benutten.
Pvda-Velsen maakt deel uit van een landelijke partij en zal waar dat effectief is ook provinciebestuurders
en Kamerleden in kunnen schakelen. De PvdA is solidair met mensen die zichzelf niet weten te redden.
Velsen moet een steeds betere gemeente worden om in te leven. De gemeente moet steun bieden aan hen die
hulp nodig hebben, omdat we een maatschappij willen waarin niemand achterblijft. Dankzij de invloed van de
sociaal democratie is in Velsen al veel bereikt. Daarmee willen we verder. Er zijn nog veranderingen nodig en
veranderen vraagt bestuurskracht en vooral daadkracht.
PvdA Velsen staat voor een door waarden gedreven politiek. Dit klinkt misschien hoogdravend,
maar het gaat om heel tastbare zaken. Voor PvdA-Velsen staan vijf waarden centraal:

• Bestaanszekerheid
• Zeggenschap
• Goed werk
• Binding
• Verheffing

Deze waarden kunnen worden gerealiseerd door een actieve politiek, samen met onze inwoners en
gericht op de toekomst. In ons verkiezingsprogramma laten we zien hoe we die waarden met elkaar willen
vormgeven. Natuurlijk kunnen we niet alles onderbrengen in ons programma. Daarom organiseren wij lopende
het jaar dialoogtafels met deskundigen om onze inzet te toetsen aan de praktijk. De conclusies uit deze
bijeenkomsten komen als bijlage bij het verkiezingsprogramma.

BESTAANSZEKERHEID
Voor de PvdA betekent dat een veilige plek om te wonen. Het is belangrijk dat je niet op de schopstoel
van je werkgever zit. Tegelijk is het ook de zekerheid dat er een vangnet is mocht er toch iets misgaan.
Zeker ook het vertrouwen dat je er dan niet alleen voor staat. De zekerheid dat je terug kunt vallen op
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Actieve politiek betekent dat:
•

Wij streven naar voldoende aanbod van verschillende woningen.
Betaalbare huur- en koopwoningen voor bijvoorbeeld starters, maar ook duurdere woningen voor de mensen die door
willen stromen. In bestemmingsplannen regelen we hoeveel markthuurwoningen er binnen een plan gebouwd moeten
worden. Zo worden ook de mensen bediend die niet willen kopen en teveel verdienen voor een sociale huurwoning.
Bovendien willen sommige mensen niet kopen zodat ze meer bewegingsvrijheid houden op de arbeidsmarkt.

•

Voor ons gemengde wijken met diversiteit belangrijk zijn.
Dit vraagt een inspanning om de kernen in Velsen in evenwicht te brengen. Daarvoor moet vooral gekeken worden
naar nieuwe bouwlocaties, die aantrekkelijk zijn voor jongeren. In de wijken zien we een samenleving van alle
generaties en van mensen met een smalle en een ruimere beurs. Op bedrijventerreinen wordt nu al “gewoond”.
Er moet serieus gekeken worden waar en hoe dit kan worden omgezet in projecten, die legale bewoning mogelijk
maken. Het gebied tussen de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat in IJmuiden leent zich voor mengvormen van
wonen en werken. Bij nieuwbouw is ons uitgangspunt in alle kernen een gemengd koop/huurbestand, met een nadruk
op sociale huurwoningen en hogere huur voor middengroepen. IJmuiden en Velsen-Noord kennen relatief veel
huurwoningen. De andere kernen relatief weinig. In prestatieafspraken met Woningbedrijf Velsen, Brederode-wonen
en Velison-Wonen willen wij een streefvoorraad goedkope huurwoningen vastgelegd zien met een gezamenlijke
inspanning om die voorraad in de dorpskernen relatief te vergroten en in IJmuiden/Velsen-Noord relatief te verkleinen.
Ook initiatieven hiertoe van andere corporaties zullen wij stimuleren. Voor ouderen willen we met de corporaties
afspreken dat huurders die willen doorstromen uit een eengezinswoning naar een kleinere corporatiewoning niet
worden geremd door een hogere huur.

•

Het mogelijk is om wooncarrière te maken.
Niet alleen onze inwoners, maar ook voor nieuwkomers die (tijdelijk) in Velsen willen wonen. Denk aan werknemers
van bedrijven, statushouders, mantelzorgers of mensen die Velsen gewoon leuk vinden. In dit kader willen we in
IJmondverband met Beverwijk en Heemskerk afspraken maken over een ruim regionaal aanbod aan (sociale)
huurwoningen. Daarmee kunnen ook urgent woningzoekenden beter worden geholpen.

•

Experimentele woonvormen voor jongeren en ouderen worden bevorderd.
Met ontwikkelaars en corporaties willen wij afspreken dat nieuwbouwwoningen levensloopgeschikt worden gebouwd,
zodat bij het ontstaan van beperkingen niet behoeft te worden verhuisd. Wij willen de mogelijkheid onderzoeken zieke
ouderen tijdelijk op te vangen in de wijk en niet in een “verkeerd ziekenhuisbed”. Op locaties die geschikt zijn voor
kleinschalige woningbouw moeten experimentele woonvormen voor jongeren, zoals studio’s en duurzame tiny-houses,
een kans krijgen.

•

Dat startersleningen worden aangeboden.
Zo maken we de aankoop van een woning voor starters op de woonmarkt (vaak zijn dat jongeren) makkelijk.

•

We ons realiseren dat bestaanszekerheid ook over volgende generaties gaat.
Milieu en duurzaamheid zijn dé grote thema’s van deze tijd. De gevolgen van ons gedrag voor de planeet worden
meer en meer zichtbaar. Velsen kent luchtvervuiling door grootschalige industrie, verkeer, scheep- en luchtvaart
(fijnstof). Ook de geluidoverlast van luchthaven Schiphol heeft invloed op het welzijn van onze inwoners. We maken
ons daarom hard voor de uitbreiding van Lelystad Airport om de nog altijd toenemende vraag naar luchtvervoer op
te vangen. We agenderen gezondheid en luchtkwaliteit bij de provincie en het rijk bijvoorbeeld via onze Tweede
Kamerfractie. Wij zetten daarnaast in op duurzaamheidsprojecten, die de vervuiling door huishoudens verminderen.
Denk bijvoorbeeld aan woningisolatie en het gebruik van restwarmte. Wij willen met andere overheden en het
bedrijfsleven samenwerken om de milieuvervuiling te verminderen. Zwavelarme scheepsdiesel, LNG en walstroom
leveren daar een bijdrage aan. We gaan in de IJmond verder op de ingeslagen weg als het om Openbaar Vervoer en
de fiets gaat. Meer fietssnelwegen waar de auto te gast is en veilige fiets- en looproutes naar scholen, sport- cultuuren welzijnsvoorzieningen. In de handreiking “Kiezen voor de fiets in Velsen” van de Fietsersbond vinden
we de nodige inspiratie.

•

We heldere afspraken maken over een goed welzijnsbeleid.
We zitten de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering dicht op de huid. Sociale wijkteams zijn de ogen
en oren van de wijk. Jongerenwerkers zijn de schakel tussen wat jongeren wensen en de mogelijkheden die er zijn.

•

De gemeente verantwoordelijkheid neemt voor zorg en ondersteuning.
Die verantwoordelijkheid vloeit voort uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. We geven actief aandacht aan de
manier waarop die wet wordt uitgevoerd. Daar hebben we ervaringsdeskundige burgers bij nodig. Daarom houden we
nauw contact met de ouderenbonden en de WMO-raad.

•

We investeren in armoedebestrijding.
Al te vaak is armoede onzichtbaar voor anderen. Een goede aanpak begint dus bij het zichtbaar maken van
(verborgen) armoede. De drempel om hulp te zoeken moet zo laag mogelijk zijn. Armoede kan verschillende
vormen aannemen en leiden tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Vroegtijdig signalering in samenwerking
met het sociale wijkteam vinden wij essentieel. We geven specifiek aandacht aan de positie van kinderen binnen
het armoedebeleid. Elk kind moet van ons mee kunnen doen, met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen en
kleding. Wij ondersteunen de voedselbank die we zien als een noodvoorziening, die uiteindelijk overbodig moet
worden. Sociaal economische gezondheidsverschillen zijn voor ons niet aanvaardbaar. We zetten daarom in op de
jeugdgezondheidszorg, sport en op programma’s, die een gezonde leefstijl bevorderen.
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Zeggenschap
Door het geven van zeggenschap doorbreken we de machteloosheid van mensen.
We buigen niet voor de tijdgeest. We buigen de tijdgeest om.

Actieve politiek betekent dat:
•

Mensen meer invloed moeten krijgen op de manier waarop ze willen (samen)leven.
Eigenlijk spreekt het voor zich: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt, of dit nu in Velsen-Noord of in
Santpoort-Zuid is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een
goede omgang met je buren. Bewoners willen vooral het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. Daarom willen we
zeggenschap organiseren voor bewoners.

•

PvdA Velsen mensen uitdaagt om zelf aan de slag te gaan.
En inwoners natuurlijk ook de gemeente uitdagen. Dat heet soms heel mooi ‘The Right to Challenge’ of gewoon
buurtrecht. De gemeente activeert, stimuleert en draagt zo nodig financieel bij. Het doel is mensen meer regie te geven
over de wijze waarop ze met elkaar in hun wijk of buurt willen samenleven.

•

Wooncoöperaties een prima alternatief zijn voor de woningcorporaties.
Een wooncoöperatie is een vereniging die haar leden in staat stelt om de door hen bewoonde woningen zelfstandig te beheren en te onderhouden. Voorwaarde is dat er ten minste vijf dicht bij elkaar wonende huurders van
corporatiewoningen zijn die dit willen. PvdA Velsen gaat die mogelijkheid actief bevorderen.

•

We locaties aanbieden waar mensen tijdelijk kunnen wonen in zelfvoorzienende woonvormen (tiny houses).
Zo bieden we ook ruimte en daarmee zeggenschap aan mensen die zo op een hele eigen wijze een bijdrage willen
leveren aan een sociale en duurzame samenleving.

•

We doorgaan met het Kleinschalig Opdrachtgeverschap.
We willen nog meer mensen in de gelegenheid stellen om in Velsen hun eigen betaalbare droomhuis te bouwen of met
een kluskavel aan de slag te gaan

Goed werk
Dit is de sleutel tot bestaanszekerheid, zelfvertrouwen en respect. En daarmee tot deelname aan
de samenleving.

Actieve politiek betekent dat:
•

Op de arbeidsmarkt voor iedereen een plek is.
PvdA Velsen staat voor inkomenszekerheid. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en grote reorganisaties staat
inkomenszekerheid onder druk. De gemeente geeft het goede voorbeeld in het aangaan van arbeidscontracten met
gelijke arbeidsvoorwaarden voor vaste en flexibele werknemers. Bij grote reorganisaties waarbij mensen hun baan
dreigen te verliezen treedt de gemeente op als belangenvertegenwoordiger.

•

We inzetten op passend werk voor inwoners met een arbeidshandicap.
Namens de IJmond-gemeenten geeft “IJmond Werkt!” uitvoering aan de Participatiewet. De PvdA juicht alle
initiatieven toe die het aanbieden van passend werk mogelijk maken, zowel bij de gemeente als werkgever als bij
reguliere werkgevers.

•

We blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente voor grote ondernemingen én het midden en kleinbedrijf.
Ondernemingen vormen de ruggengraat van de economie, en daarmee de werkgelegenheid in de IJmond.
De economie in IJmond kenmerkt zich door havens, staalindustrie en goed beheerde bedrijventerreinen. Dat maakt
de regio een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers. Maar je moet er wel kunnen komen. Daarvoor is
duurzame bereikbaarheid een randvoorwaarde. Het is voor PvdA Velsen belangrijk niet alleen aandacht te besteden
aan de grote ondernemingen, maar ook aan het midden- en kleinbedrijf, dat voor banen, maar ook voor een levendige
gemeente zorgt.

•

De aanwezige energie in bedrijfsleven, onderwijs en overheid
gebundeld worden.
Meer dan een kwart van de werkgelegenheid en de helft van de
toegevoegde waarde van de economie in de IJmond is te danken
aan de maakindustrie. Met het bundelen van de krachten tussen
bedrijfsleven, onderwijs en overheid wordt deze sterke positie onder
de vlag van Techport uitgebouwd. De PvdA Velsen wil naar voorbeeld
van Techport een leerwerkplek creëren voor de zorgsector als
“Zorgpoort VELSEN”.

•

Goed werk betekent ook zeggenschap en een goed loon.
Bij aanbesteding worden minimale eisen opgenomen als het gaat om
een fatsoenlijk loon en goedearbeidsomstandigheden. De gemeente
heeft een voorbeeld functie als het gaat om werkplekken voor mensen
met een beperking en het bieden van vaste contracten.
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Binding
Zich verbonden voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Samen werken aan een gemeenschappelijke
toekomst op basis van solidariteit. Dus ook met elkaar tot stand brengen wat Van Waarde is.
Samenleven doe je niet alleen. Wij zetten ons in voor leefbare wijken.
Wijken waar mensen zich thuis voelen. Veiligheid is daarvoor een noodzaak.
Maar ook dat alles schoon en heel is. Wij geven speciaal aandacht aan sociale
wijkteams en jongerenwerkers. Zwerfvuil is niet alleen ons een doorn in ons oog.
Dat vraagt om een stevige aanpak en lik op stuk beleid. Eigenlijk spreekt het voor
zich: iedereen wil graag wonen in een groene, veilige en vooral leefbare buurt, of
dit nu in Velsen-Noord of in Santpoort-Zuid is. In zo’n buurt voel je je thuis,
zijn goede voorzieningen aanwezig en heb je een goede omgang met je buren.
Bewoners willen vooral het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. En iedereen
heeft wel eens hulp nodig. Op administratief, financieel of huishoudelijk gebied.
Of hulp bij een moeizame relatie met familie of buren, bij armoede, persoonlijke
zorg of psychische problemen. Het loopt niet altijd op rolletjes. Hoe mooi is het als
mensen elkaar in hun eigen leefomgeving weer op weg helpen!

Actieve politiek betekent dat:
•

PvdA Velsen staat voor een inclusieve samenleving.
Dat klinkt deftig: het betekent gewoon dat iedereen mee doet ongeacht je afkomst, sekse of seksuele geaardheid.
Voor PvdA Velsen gaan rechten en plichten wel hand in hand. Ook dat past in een solidaire samenleving.
Nieuwkomers krijgen optimale kansen om zo snel mogelijk de taal te leren en worden actief bemiddeld naar huisvesting
en passend werk. Wij willen nagaan of dat nu voldoende in samenhang gebeurt. Dat helpt om mensen te binden aan
onze lokale samenleving. Een alliantie van werkgevers, onderwijs en gemeenten gaan daar samen mee aan de slag.

•

De band tussen mensen versterkt wordt.
We steken liever geld in mensen dan in stenen. Zodat we op de steeds wisselende behoeften van onze inwoners
kunnen inspelen. Voor veel mensen speelt hun leven zich vooral af in hun wijk of buurt. Organisaties, zoals
‘Telstar Thuis in de Wijk’ en het Cruyff-court dragen bij aan de cohesie in wijk. Nieuwe initiatieven die cohesie
bevorderen worden door ons omarmd. Ook buurtwinkels vervullen deze rol en zijn bovendien goed bereikbaar voor
ouderen of bewoners met een beperking. In het kader van het detailhandelsbeleid willen wij de term ‘kansarme
winkelcentra’ ombuigen.

•

Er ook over de gemeentegrenzen van Velsen gekeken wordt.
Uiteraard werken we samen met de provincie, in het verband van de Metropoolregio Amsterdam en natuurlijk in
IJmond. Zaken op het gebied van wonen en bereikbaarheid spelen immers in de hele randstad. Die samenwerking
mag wat PvdA Velsen betreft verder uitgewerkt worden naar een eventuele fusie met Beverwijk en Heemskerk.
Daarnaast blijft samenwerking met Zuid-Kennemerland belangrijk.

Verheffing
Van oudsher is de verheffing van het volk een doel geweest van de sociaaldemocratie. Belangrijk hierbij is
de bevrijding van het individu uit een soms beknellende gemeenschap. Behalve om individuele
ontwikkeling gaat het bij verheffing om een maatschappelijk beschavingsideaal, waarbij respectvolle
omgangsvormen, goed onderwijs, culturele ontwikkeling maar ook sport centraal staan. Gelijke kansen
voor iedereen is hierbij het basisidee.
Een ouderwets woord dus met eeuwigheidswaarde. Er zullen in ieder tijdsgewricht mensen zijn die hebben
en mensen die (nog) niet hebben. Eigenlijk is emancipatie nooit klaar. Onderwijs, cultuur en sport kunnen daar
een belangrijke bijdrage aan leveren. Door het bouwen van gemengde wijken kunnen mensen zich aan elkaar
optrekken en van elkaar leren.

Actieve politiek betekent dat:
•

We zorgen voor goede onderwijshuisvesting.
Dit draagt bij aan prettig, inspirerend en stimulerend leermilieu. Door een tijdige vergunningverlening kan de
gemeente hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het Brede School concept zorgt ervoor dat samenwerking
tussen leerkrachten, welzijnsorganisaties en kinderopvang optimaal is. Op die manier zetten we in op voor- en
vroegtijdige educatie. Kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool zouden eigenlijk een doorlopende lijn
moeten zijn.

•

Kunst en cultuur een bijdrage leveren aan menselijk contact en geestelijke verrijking.
Daarom investeren we in een toegankelijk en betaalbaar cultuuraanbod. De gemeente is partner bij het
vormgeven van cultuur, zorg, sport en welzijn. De PvdA vindt deze activiteiten van groot belang om te bevorderen
dat inwoners een zinvolle invulling kunnen geven aan hun leven en niet vereenzamen. Cultuur is veelvormig.
Voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat de toegang tot cultuur betaalbaar is voor iedereen.
Elke cultuuruiting is van waarde. Dit houdt in dat we niet verder willen bezuinigen op de culturele voorzieningen
in onze gemeente. Het betekent ook dat culturele voorzieningen over goede betaalbare huisvesting moeten
kunnen beschikken. Waar nodig levert de gemeente hier aanvullend een bijdrage aan.

•

Cultuureducatie van de jeugd is voor ons een speerpunt.
Wij maken dit toegankelijk en betaalbaar door cultuureducatie onderdeel te maken van de Jeugdsportpas te
maken. Dat wordt een “Iedereen doet mee pas”. Een belangrijke instelling voor educatie is de bibliotheek.
Wij zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en ontwikkelplaats. De bibliotheken moeten op een
eigentijdse wijze een bijdrage leveren aan de bestrijding van laaggeletterdheid en moeten een breed spectrum
aan informatie bieden. Door meer functies te bundelen kunnen we slim om gaan met vierkante meters en
daarmee het aanbod niet alleen in stand houden maar zelfs verbeteren. Dat is investeren in mensen in plaats
van stenen.
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