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Inleiding
Dit is het verkiezingsprogramma van PvdA Velsen voor 2022-2026. In dit verkiezingsprogramma laten wij zien waar we
ons de komende jaren voor inzetten in Velsen. Vanuit onze sociaal-democratische waarden kijken we naar de toekomst
van onze veelzijdige gemeente. Velsen is een prettige en mooie gemeente, waar het goed wonen en werken is en waar
je op een fijne manier je vrije tijd door kan brengen. Maar er zijn nog genoeg uitdagingen, er moet gewerkt worden om
ervoor te zorgen dat Velsen een plek blijft waar iedereen zich veilig, welkom en thuis voelt. PvdA Velsen wil dan ook
samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een duurzaam en leefbaar Velsen voor iedereen.
Wij vinden dat iedereen in Velsen recht heeft op gelijke kansen, een eerlijke behandeling en een benadering vanuit
vertrouwen. De afgelopen jaren zijn er helaas verschillende voorbeelden geweest van mensen die slachtoffer zijn
geworden van overheidsbeleid dat is gebaseerd op wantrouwen, zoals de toeslagenaffaire laat zien. Wij pleiten voor meer
vertrouwen, vertrouwen in onze inwoners, en vertrouwen in maatschappelijke organisaties. Zo willen we ook bouwen
aan terugkeer van vertrouwen van onze inwoners in de overheid.
De gemeente moet steun bieden aan wie hulp nodig heeft, naast mensen gaan staan en meedenken in oplossingen.
PvdA Velsen zet de inwoner centraal bij het zoeken naar de meest optimale vorm van meedoen aan de samenleving.
Daarom vinden we het zo belangrijk dat de gemeente digitaal én fysiek toegankelijk en benaderbaar is.
Zorg- en welzijnsorganisaties moeten niet belast worden met administratieve rompslomp vanwege doorgeslagen
controlezucht. De gemeente moet afspraken maken op hoofdlijnen en organisaties ruimte bieden om maatwerk te leveren,
zodat ze hun tijd vooral kunnen besteden aan het echt helpen van mensen. Ook dat is wat ‘vertrouwen’ voor ons inhoudt.
In de verschillende hoofdstukken in dit programma maken wij duidelijk waar PvdA Velsen zich de komende jaren hard
voor wil maken. PvdA Velsen gaat voor duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. We willen bijdragen aan een
verantwoorde manier van omgaan met elkaar en met de aarde en zo ook zorgen voor leefbare wijken en dorpen in de
gemeente Velsen. Leefbaarheid betekent ook dat onze wijken en dorpen fysiek en sociaal toegankelijk zijn voor iedereen.
We hebben ook aandacht voor betaalbaarheid. Aan doelen die voor de gemeente niet te betalen zijn, heeft niemand iets.
Betaalbaar betekent ook dat de voorzieningen in Velsen voor iedereen op een of andere manier toegankelijk moeten
zijn, ook voor mensen met een kleine portemonnee.
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H1 Wonen in Velsen
Fatsoenlijke en betaalbare woonruimte voor iedereen
De woningmarkt in Nederland zit op slot en dat merken we ook in Velsen. Voor veel mensen die een woonplek nodig
hebben, is het onmogelijk om een fatsoenlijke en betaalbare woning te vinden. De wachtlijsten voor een sociale
huurwoningen zijn lang. Huurwoningen in het middensegment en betaalbare koopwoningen zijn te beperkt beschikbaar.
De PvdA Velsen gaat ervoor zorgen dat de woningcorporaties hun woonvoorraad op peil houden. Bij nieuwbouwprojecten
zullen we gebruik maken van de mogelijkheden om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren, zoals de
zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming en het anti-speculatiebeding.
Bewonersparticipatie is een belangrijk aspect als het gaat om nieuwe ruimtelijke plannen in Velsen. Belangrijk is dat
voor alle deelnemers duidelijk is hoe de participatie geregeld moet zijn en door wie dit moet gebeuren. De gemeente
moet zorgen voor goede spelregels en communicatie, waarbij ook het algemeen belang in beeld blijft.
De grote moeite van starters en herstarters om een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven hun hoofd te vinden, vraagt
om actie. PvdA Velsen zal alles op alles te zetten om woningbouw te versnellen op de ontwikkellocaties. Hier worden
de komende jaren ruim 1.500 woningen gerealiseerd. Daarnaast maken we binnen de Metropool Regio Amsterdam
regionale afspraken over woningbouw in onze gemeente. PvdA Velsen ziet graag meer huizen rond OV-knooppunten.
Ook hebben wij oog voor het behoud van groen in de omgeving.

Betaalbaar wonen
Als PvdA Velsen strijden wij samen met onze landelijke Tweede Kamerfractie voor goede
en betaalbare woningen voor iedereen. Je hebt pas echt vakantie gehad als je weer thuiskomt en je jas weer aan de kapstok hangt. Dat thuis gun je iedereen: in alle kernen van
Velsen, jong en oud, arm en rijk, gezinnen en alleenwonenden.
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In heel Velsen zien we graag een mix van generaties en achtergronden en van mensen met een smalle en een ruimere
beurs. Bij alle nieuwbouw is daarom ons uitgangspunt genoeg sociale huur en midden huur in combinatie met groen
en duurzaamheid. De verschillende woonvormen worden eerlijk verdeeld over de kernen. Bij nieuwbouw projecten wil
de PvdA Velsen streven naar 40% sociale huurwoningen (de richtlijn volgens het woonakkoord is 30%) en voldoende
woningen in het middensegment (huur en koop).

Ruimte op de woningmarkt voor iedereen
PvdA Velsen wil het verhuizen aantrekkelijker maken voor inwoners die in een te groot of niet bij de levensfase passende
woning wonen. We stimuleren samen met de corporaties via het woonakkoord doorstroming naar een beter passende
woning.
Ook voor jongeren moet Velsen woonruimte bieden. Jongeren die een redelijk salaris verdienen en niet in aanmerking
komen voor sociale huur, zijn veroordeeld om lang thuis te blijven wonen. PvdA Velsen wil de komende periode de
starterslening verruimen zodat jong talent in Velsen kan blijven. Ook willen we meer bekendheid voor deze regeling.
Daarnaast willen wij andere financiële mogelijkheden benutten om jongeren de mogelijkheid te bieden een woning te
kopen, zoals in diverse steden al is gebeurd.
In Zaanstad kunnen jongeren een huis kopen en de gemeente koopt de grond. Zo zijn de kosten lager en is een hypotheek
wel mogelijk. In een later stadium kan de huiseigenaar de grond alsnog bijkopen.
In Rotterdam hebben ze een aantal jaar geleden ingezet op het bouwen en verkopen van goedkope studio’s. Deze
éénkamerwoningen waren zeer geschikt voor starters op de woningmarkt.
PvdA Velsen is een voorstander van experimentele woonvormen zoals flexwoningen op bouwlocaties die nog in
ontwikkeling komen. Flexwoningen kunnen snel gerealiseerd worden omdat ze voor 10 tot 15 jaar gebouwd worden. Dit
levert goede en betaalbare woningen op, de wachtlijsten nemen af en we maken het mogelijk om meer mensen die een
urgentieverklaring hebben aan een woning te helpen. Hierdoor helpen we starters sneller aan een woning, maar kunnen
we er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat gezinnen na een scheiding niet op straat komen te staan.
Om de druk op zorg en de eenzaamheid te verminderen, wil de PvdA Velsen zich ook inzetten voor meer aanleunwoningen.
Denk ook aan woningen met zorg of andere samenlevingsvormen. Ook staan wij achter de kanswoningen voor mensen
die vanwege problemen in het verleden geen woning meer kunnen huren.

Kanswoning
Iedereen verdient een tweede kans. Soms is iemand uit huis gezet in een crisissituatie.
Zo’n situatie kan bijvoorbeeld ontstaan vanuit schuldenproblematiek of psychische problemen. Het is dan vrijwel onmogelijk om nog in een betaalbare huurwoning terecht te komen.
Wanneer iemand dan hulp accepteert en het leven weer beter aankan, biedt de kanswoning uitkomst. Hier wordt een verplichte combinatie van zorg en wonen aangeboden, waarbij de huurder na twee jaar goed gedrag weer kan wonen via de woningbouwcorporaties.
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Op bedrijventerreinen wonen nu ook al mensen, maar dit is niet altijd toegestaan. PvdA Velsen wil onderzoeken of
er op bedrijventerreinen mengvormen mogelijk zijn van wonen en werken. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het
gebied tussen de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat.

Acties:
We versnellen de woningbouw op de aangewezen ontwikkellocaties (ruim 1.500 woningen), bijvoorbeeld binnen de gebiedsvisie Van Pont tot Park en op de ontwikkellocatie Kustplaats.
We streven naar 40% sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten.
We realiseren flexwoningen als een van de tijdelijke oplossingen voor de huidige wooncrisis.
We willen de positie van starters op de woningmarkt verbeteren door snel in te zetten op opkoopbescherming en een anti-speculatiebeding op nieuwbouwwoningen. Daarnaast willen we de mogelijkheden van zelfbewoningsplicht invoeren.
We zorgen in de zoektocht naar nieuwbouwlocaties voor een goede balans in wijken waar gebouwd
wordt en we zorgen voor een mix van mensen van alle leeftijden en achtergronden.
We maken mengvormen van wonen en werken mogelijk in het gebied tussen de Kromhoutstraat en
de Ampèrestraat in IJmuiden.
We voldoen als gemeente Velsen aan onze verplichtingen om inwoners met een urgentieverklaring
en statushouders te huisvesten.

Leefbare wijken
PvdA Velsen stimuleert bewoners actief te zijn in hun buurt. Het is belangrijk dat wijkbewoners zich eigenaar van hun
wijk voelen. Dit gevoel van eigenaarschap ontstaat onder andere door gezamenlijk taken in de buurt oppakken. In dit
kader zijn wij ook een voorstander van het uitdaagrecht. Denken bewoners iets zelf beter te kunnen dan de gemeente
binnen de beschikbare budgetten, dan moet hier ruimte voor zijn.
We streven ook naar toegankelijke wijken. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om mee te doen. Dat betekent ook dat
iedereen veilig naar buiten moet kunnen. Straten en stoepen moeten begaanbaar zijn en routes moeten mede geschikt
zijn voor mensen met een (visuele) handicap.
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Ook kiezen we ervoor om te investeren in voorzieningen die bijdragen aan een fijn, gezond en duurzaam woon- en
leefklimaat. Iedereen verdient een schone omgeving om te wonen. Zwerfafval maakt een wijk minder prettig om te wonen.
De PvdA Velsen steunt het toewerken naar een systeem waar de vervuiler betaalt (het recycletarief). Wie veel afval heeft
moet daar ook voor gaan betalen. De PvdA Velsen houdt daarbij wel oog voor mensen met een laag inkomen. Zij wonen
veelal in huizen waar afvalscheiding problematisch is. Hierdoor moeten inwoners ongewild meer betalen voor restafval.
Ook hebben wij aandacht voor mensen met veel medisch afval. Het recycletarief moet zichtbaar en substantieel een
bijdrage leveren aan het terugdringen van restafval.

Veilig Velsen
Veiligheid in wijken is belangrijk. Je veilig voelen is een voorwaarde om prettig te wonen, werken en recreëren in Velsen.
Alle inwoners moeten met een veilig gevoel over straat kunnen op alle momenten van de dag en zich veilig voelen in
hun eigen huis. PvdA Velsen blijft de veiligheid bevorderen en de overlast aanpakken. Zo ondersteunen wij het project
Safe Streets, waarbij ingezet wordt op je veilig voelen op straat voor met name vrouwen en kinderen.
In een havenstad als Velsen heb je ook te maken met problematiek die elders niet of minder speelt. Criminaliteit en
ondermijning moeten hard worden bestreden. Drugssmokkel en mensenhandel komen in de gemeente Velsen veelvuldiger
voor dan elders. PvdA Velsen vindt het belangrijk dat we hier de komende jaren blijvend op inzetten.

Acties:
We stellen het uitdaagrecht in, waarbinnen bewoners (financiële) ruimte krijgen om zelf plekken of
voorzieningen in de wijk te beheren, wanneer ze daarvoor een goed plan hebben.
We ondersteunen een recycletarief met aandacht voor mensen met een laag inkomen of veel medisch
afval.
We zetten in op veilige wijken middels projecten als Safe Streets.

Duurzaam wonen
PvdA Velsen wil dat alle inwoners profiteren van de energietransitie. Daarvoor kunnen inwoners in Velsen gebruik maken
van subsidieregelingen waarmee ze hun woning kunnen isoleren. Met de inzet van energiecoaches wordt gekeken hoe,
door vervanging van apparatuur of door woningisolatie, de beste energiebesparing kan worden behaald. Initiatieven van
bewoners voor verduurzaming van wijken en huizen willen we stimuleren.
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PvdA Velsen wil energiearmoede tegengaan. Juist voor mensen met een laag inkomen is het van belang dat er
energiebesparende maatregelen aan hun woning worden gedaan. PvdA Velsen wil met de woningcorporaties afspraken
maken over verduurzaming van sociale huurwoningen en dit niet één-op-één laten vertalen naar een huurverhoging.
Daarnaast willen we de subsidieregelingen zo inrichten dat ze ook aantrekkelijk zijn voor mensen met een laag inkomen.

Energiearmoede
De stijgende energieprijzen leveren voor veel huishoudens financiële problemen op. Bij
een mogelijke strenge winter in combinatie met hoge energieprijzen lopen inwoners met
een laag of beperkt budget het risico letterlijk in de kou te komen zitten. Energiearmoede
kan leiden tot schulden en zelfs huisuitzettingen als de rekeningen niet meer betaald kunnen worden, hetgeen ook weer tot maatschappelijke kosten leidt.

In de gemeente Velsen kunnen senioren (57+) gebruik maken van de verzilverlening. Via deze regeling kan overwaarde
op hun huis ingezet worden voor het opknappen en verbeteren van de woning. Zo wordt de woning levensloopbestendig
met energiebesparende voorzieningen. Ook noodzakelijke verbouwingen, zoals een nieuw dak of verwijdering van asbest
kunnen hiermee gefinancierd worden. Inzet van de verzilverlening kan senioren met een laag inkomen helpen om voor
verduurzaming te kiezen. PvdA Velsen wil dat er meer en betere voorlichting over deze mogelijkheid komt.

Acties:
We maken afspraken met de woningcorporaties over de verduurzaming van corporatiewoningen.
Hiermee zetten we in op het tegengaan van energiearmoede.
We zetten in op maatregelen die ook mensen met weinig investeringsruimte de mogelijkheden geven
om hun woning te verduurzamen.
We gaan voor een grotere inzet van het instrument verzilverlening in Velsen voor 57+’ers voor verduurzaming van hun koopwoning.
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H2 Werken in Velsen
Iedereen heeft recht op werk. Werk dat bij je past, duurzaam is en inkomenszekerheid biedt. Een baan hebben is de
sleutel tot deelname aan de samenleving. Werk zorgt voor bestaanszekerheid, zelfvertrouwen en respect. PvdA Velsen
zet zich in voor een arbeidsmarkt die toegankelijk is voor iedereen.

Velsen een aantrekkelijke gemeente voor werkgelegenheid
Velsen maakt onderdeel uit van de IJmond, een gebied met een grote en innovatieve maakindustrie en daarmee een
grote vraag naar werknemers. Ook de aantrekkende economie en de nieuwe milieuberoepen binnen de energietransitie
bieden kansen. Door samen te werken met ondernemers, onderwijsinstellingen en het UWV wil PvdA Velsen ervoor
zorgen dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij het mogelijk maken dat jonge starters
en ondernemers een plekje vinden in Velsen door het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Scholing en omscholing zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een passende baan is. Nu de vraag
naar werknemers toeneemt, ziet PvdA Velsen veel kansen voor mensen met een lange(re) afstand tot de arbeidsmarkt
en voor jongeren die om diverse redenen geen diploma hebben gehaald. Maar ook zijn er kansen voor mensen die hun
baan zijn kwijtgeraakt, in de sectoren die kampen met tekorten aan medewerkers, zoals het onderwijs, de zorg en de
techniek.

Talent benutten
Ieder mens heeft talenten. Ook diegenen die tijdelijk uitvallen in het arbeidsproces. Belangrijk is om ook mensen met een uitkering te ondersteunen in hun ontwikkeling, kansen
geven om zich te trainen, ervaring op te doen, of om te scholen. En zo ook bedrijven te
helpen aan werknemers met passende vaardigheden.
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De gemeente kan hier aan bijdragen. Samen met onderwijs en ondernemers is het nu zaak om ongezien talent dat langs
de zijlijn van de arbeidsmarkt staat, de kans te geven zich te ontwikkelen. Daarbij gaat het om het aanbieden van (om)
scholing, trainen in werknemersvaardigheden en inzetten op kwaliteiten. Samenwerking met het onderwijs is daarvoor
essentieel. De gemeente kan ook bijdragen door het aanbieden en organiseren van stageplekken bij de gemeente zelf.
Voor PvdA Velsen is het belangrijk dat werkgevers gemotiveerd worden om mensen in dienst te nemen die extra
begeleiding nodig hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden of niet voor 100 % inzetbaar zijn. Dit past in het
kader van de banenafspraak, waarbij gemeente en werkgevers verplicht zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
in te zetten. Wij willen werkgevers ondersteunen, zodat zij bijvoorbeeld werknemers met een arbeidsbeperking in dienst
nemen. Dit kan door goede afspraken te maken over de begeleiding, bijvoorbeeld middels jobcoaching.
Daar waar de werkdruk hoog is, zoals in de zorg en het onderwijs, wil PvdA Velsen inzetten op het creëren van nieuwe
banen door jobcarving, bijvoorbeeld voor mensen met arbeidshandicap. Hiermee knip je functies op in werk voor de
professional en werk dat ook door anderen (zonder gerichte vakopleiding) gedaan kan worden. In het onderwijs kunnen
leerkrachten zo meer toekomen aan hun kerntaken en in de zorg zijn er meer handen beschikbaar.

Acties:
We maken afspraken met ondernemers en werkgevers over onder andere de begeleiding van mensen
naar werk en jobcarving.
We stimuleren de ontwikkeling van kleinschalige woon- en werkruimtes ten behoeve van nieuwe
werkgelegenheid (‘start ups’ ).
We zetten rijksmiddelen in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.
We stimuleren innovatieve en creatieve leerwerktrajecten zoals Techport en Zorgpoort

Armoede en schulden tegengaan
In Velsen zijn ongeveer 1400 inwoners afhankelijk van een bijstandsuitkering. Bijstand is bedoeld als vangnet. Mensen
vragen een uitkering aan, omdat het niet is gelukt om betaald werk te vinden. Voor deze mensen is het vaak niet mogelijk
om op eigen kracht een betaalde baan te vinden. Vaak is het een gevolg van pech en zijn belangrijke levensgebeurtenissen,
zoals een scheiding, rouw of de coronacrisis mede aanleiding hiertoe. Juist daarom is het belangrijk om in contact te
blijven en vanuit een stress-sensitieve benadering een passende vorm van begeleiding te bieden. Zo zorgen we dat
mensen weer in hun kracht komen.
Ook kan het missen van voldoende lees-, reken-, schrijf- en digitale vaardigheden een drempel zijn om mee te kunnen
doen in het arbeidsproces. Zowel de gemeente als de werkgevers moeten hier aandacht voor hebben. Dit doen we
door laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en passende leermogelijkheden aan te bieden, zoals het Taalhuis in de
bibliotheek.

Laaggeletterdheid
Mensen die laaggeletterd zijn kunnen in onze maatschappij steeds moeilijker meekomen.
Door laaggeletterdheid in Velsen aan te pakken wil PvdA Velsen ervoor zorgen dat niemand om die reden aan de kant blijft staan.
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Er zullen altijd mensen blijven voor wie een betaalde baan net een brug te ver is. Voor hen gaat PvdA Velsen door op
de ingeslagen weg om dagbesteding toegankelijk te maken voor iedereen. Zinvolle dagbesteding moet een algemene
voorziening zijn waar verschillende doelgroepen gebruik van kunnen maken. Waar mogelijk is dit een eerste stap
richting een betaalde baan.
Voor sommige mensen bieden zelfs vormen van beschut werk of dagbesteding geen soelaas. Ze hebben andersoortige begeleiding en ondersteuning nodig in hun persoonlijke leven. Zolang de kansen op een volwaardige baan ver
achterblijven, heeft het circus van sollicitatiebrieven schrijven geen zin en zorgt het alleen voor stress. PvdA Velsen
wil deze groep bestaanszekerheid en rust bieden door een vorm van een basisinkomen.
Verschillende gemeenten hebben geëxperimenteerd met meer vrijheden voor mensen met een bijstandsuitkering
zoals meer begeleiding, geen sollicitatieverplichting en meer mogelijkheden om bij te verdienen. Daaruit blijkt volgens onderzoek van het Centraal Planbureau dat mensen meer uitstromen naar werk.

Basisinkomen
De PvdA Velsen streeft naar een socialer en humaner beleid rondom de bijstand, waarbij
we een beleid voorstaan in de geest van het basisinkomen. Daarom willen we de regels
rondom de sollicitatieplicht versoepelen voor kwetsbare groepen en ervoor zorgen dat er
meer mogelijkheden komen om bij te verdienen. Dat levert mensen in de bijstand basiszekerheid op die hen verder helpt. En uit onderzoek blijkt dat zo’n humaner bijstandsbeleid
een zeer effectieve oplossing biedt om armoede te bestrijden.

en armoede staan volwaardig meedoen in de samenleving in de weg. Armoede tast je gevoel van vrijheid en
bestaanszekerheid aan. Met een onzeker inkomen, snel stijgende huren, hogere energierekeningen en duurdere
boodschappen liggen betalingsproblemen en schulden op de loer. Langdurige geldzorgen doen iets met mensen.
Het zorgt voor veel stress waardoor ze minder goed functioneren. Vaak ontstaan er dan ook andere knelpunten zoals
problemen met gezondheid en het niet goed kunnen werken of solliciteren.
PvdA Velsen wil daarom blijven werken aan effectieve schuldhulpverlening. In Velsen zijn er afspraken gemaakt met
bewindvoerders in het convenant Samen op Maat om de effectiviteit van schuldhulpverlening optimaal te maken. Het
doel is om de inwoner zo snel mogelijk financieel zelfstandig te laten worden. De PvdA Velsen wil optimaal blijven
inzetten op vroegsignalering in samenwerking met woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars. Hiermee
voorkomen we dat inwoners dieper in de schulden komen. De menselijke maat in het bieden van oplossingen staat
hierbij voorop.
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Acties:
We zetten ons in voor laagdrempelige voorzieningen voor arbeidsmatige dagbesteding.
We willen de stevige aanpak van laaggeletterdheid samen met de bibliotheek en andere maatschappelijke organisaties voortzetten.
We zien erop toe dat de gemeente contact heeft met iedereen die geen werk heeft en daardoor een
bijstandsuitkering nodig heeft; het contact begint ruim voor de formele overgang van WW naar de
bijstand.
We zien erop toe dat de gemeente contact heeft met inwoners die door corona of de toeslagenaffaire
in schulden dreigen te komen en dat zij passende ondersteuning ontvangen.
We experimenteren met mogelijkheden voor bijverdienen en het loslaten van de sollicitatieverplichting.
We willen een intensievere inzet op preventie-trajecten om te voorkomen dat schulden leiden tot
stapeling van problemen en onnodig hoge kosten.
We staan voor meer maatwerk bij de schuldhulpverlening: hulp vanuit begrip in plaats van uit
wantrouwen. Dit past bij de werkwijze ‘inwoner centraal’ uit de armoedevisie.
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H3 Gezondheid in Velsen
De kwaliteit van de omgeving en de omstandigheden in je leven hebben grote invloed op je gezondheid. De gemeente
kan ervoor zorgen dat die kwaliteit en die omstandigheden voor iedereen positief worden beïnvloed. Dat is voor PvdA
Velsen het uitgangspunt voor het gezondheidsbeleid in Velsen.

Luchtkwaliteit
Samen met veel inwoners maakt de PvdA Velsen zich zorgen om de gezondheid van inwoners, omdat we wonen in
een omgeving met veel industrie en weg-, lucht- en scheepvaartverkeer. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheid in de
IJmond onder druk staat door de uitstoot van schadelijke stoffen. Daarom vinden wij het nodig dat er stevige maatregelen
genomen worden voor een gezonde leefomgeving, voor nu en voor de toekomst.
De PvdA Velsen maakt zich sterk voor het aanscherpen van vergunningen, waarbij de meest recente advieswaarden
van de World Health Organisation (WHO) leidend moeten zijn. Deze zijn strenger en meer op gezondheid gericht dan
de nu geldende milieuregels. Wij zetten in op het terugdringen van de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen bij Tata
Steel, het gebruik van schonere energiebronnen en het verder mogelijk maken van walstroom bij de scheepvaart.
Creëren van een gezonde leefomgeving kan alleen door samen te werken met andere overheden en het bedrijfsleven.
Tata Steel heeft in de IJmond een bijzondere maatschappelijke positie, onder andere als grootste werkgever. PvdA Velsen
ziet graag dat deze positie behouden blijft. Maar wij stellen wel als voorwaarde dat Tata Steel verantwoordelijkheid neemt
in zijn bijdrage aan een gezonde leefomgeving, met name op het gebied van schone lucht.
Wij staan positief tegenover de plannen van Tata Steel en de FNV voor het produceren van ‘groen staal’ op de langere
termijn. We zien toekomst in een staalindustrie die gebruik maakt van groene waterstof, dat ervoor zorgt dat er duurzamer
en schoner staal wordt geproduceerd. Voor de korte termijn zetten we in op vergunningverlening die uitgaat van de
WHO-normen voor fijnstof en de gezondheidsadvieswaarden van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu
voor zeer zorgwekkende stoffen.

13

Luchtkwaliteit
Om gezondheid te waarborgen is schone lucht is van levensbelang. Bedrijven en overheid
hebben wettelijk én maatschappelijk de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving en een goede luchtkwaliteit. De PvdA zet zich in om de luchtkwaliteit
in Velsen en de IJmond snel te verbeteren.

Acties:
We zetten ons in, samen met de Europese, landelijke en provinciale PvdA fracties, om de uitstoot
van fijnstof terug te brengen, zodat op alle plaatsen in de gemeente Velsen wordt voldaan aan de
WHO-normen.
We zetten ons in op het verminderen van de uitstoot van ongezonde stoffen rondom de haven, schonere energiebronnen als LNG en walstroom leveren daar een bijdrage aan.

Gezonde buurten
Een gezonde buurt nodigt uit tot bewegen, spelen, sporten en ontmoeten. Bewegen is goed voor de gezondheid. Het
bewegen verbindt inwoners met elkaar. Of dat nu gebeurt in verenigingen, op straat of op een centrale plek in de wijk.
Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn het sociale cement van de samenleving.
Teamsport draagt daarnaast bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen.
PvdA Velsen wil zorgen voor openbare ruimten die mogelijkheden bieden om op een laagdrempelige manier te bewegen
en mensen te ontmoeten. Daarvoor zijn speelplekken voor kinderen nodig, maar ook beweegruimten voor volwassenen
en ouderen.

Acties:
We zorgen voor voldoende speelplekken, waar kinderen kunnen bewegen en spelen.
We creëren laagdrempelige sportvoorzieningen in de openbare ruimte voor volwassenen en ouderen, zoals buitenfitness, waar naast bewegen ook ontmoeten centraal staat.
We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke bijdrage zo
groot mogelijk te maken.
We investeren in toegankelijkheid van (team)sport voor ieder kind.
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Gezondheid is voor iedereen
De sociaaleconomische staat (SES) van iemand mag niet bepalend zijn voor de gezondheid. Door een actief armoedebeleid
willen we alle inwoners passende ondersteuning bieden. Samen met het onderwijs, de GGD en sociaal maatschappelijke
organisaties zetten we ons in om een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen. Kinderen uit lage SES-gezinnen zijn
extra kwetsbaar voor een ongezonde leefstijl.

Gezondheidsverschillen
Mensen met de hoogste inkomens leven in ons land gemiddeld zeven jaar langer dan
mensen met de laagste inkomens. De situatie van mensen die in armoede leven wijkt
in veel opzichten af van mensen die welvarender zijn. Volwassenen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaak te maken met chronische stress, ongezonde
leefstijl, chronische ziekte en psychosociale problemen. De PvdA Velsen zet in op maatregelen, zowel landelijk als lokaal, om die verschillen op te heffen.

Wij zetten ons in voor een gezond binnenklimaat in woningen, scholen en gemeentelijke gebouwen. Een vochtig, slecht
geventileerd, te koud of juist te warm huis of gebouw belast de gezondheid van mensen ernstig. Ook hierbij geldt dat
vaak de mensen met een laag inkomen wonen in huizen met een slecht binnenklimaat en dit is dus een extra reden voor
de gemeente om hier aandacht aan te besteden.
De PvdA Velsen gaat uit van positieve gezondheid: een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt op zes leefgebieden. Een
belangrijke factor hierbij is het gevoel deel uit te maken van de samenleving. Eenzaamheid kan een bedreiging zijn voor
gezondheid. De PvdA Velsen zet zich in om eenzaamheid zichtbaar te maken en te verminderen.
Gezonder leven is ook een antwoord op de steeds stijgende maatschappelijke kosten van zorg. Preventie is belangrijk
om de kwaliteit van zorg op de lange termijn op peil te houden. PvdA Velsen zet zich in voor een gezonde leefstijl, in het
belang van Velsenaren nú en later. We steunen hierin de landelijke inzet in het Preventie Akkoord op het terugdringen
van roken, alcoholgebruik en overgewicht.

Preventieakkoord
Met het preventieakkoord willen we inzetten op een gezonde levensstijl en leefomgeving
voor al onze inwoners. We zetten in op maatregelen die bijdragen aan een rookvrije leefomgeving, verantwoord alcohol en drugsgebruik en een gezond gewicht.
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Acties:
We pakken gezondheidsachterstanden aan door een actief armoedebeleid.
We zien erop toe dat energiecoaches mensen helpen bij het verbeteren van het binnenklimaat in hun
woning.
We investeren in het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen, en werken daarbij samen met
het onderwijs, de ggd en sociaal-maatschappelijke organisaties.
We zetten in op een lokaal preventie akkoord waarin rookvrije omgeving, terugdringen van overgewicht, drugs- en alcoholgebruik centraal staan.
We gaan uit van positieve gezondheid waarin het vermogen om je aan te passen, welbevinden, eigen
regie, veerkracht, meedoen en zingeving centraal staan.
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H4 Velsen in de omgeving
Velsen is een sterke speler in een veelzijdige omgeving. De innovatiekracht van Velsen zal de komende jaren nog
zichtbaarder worden. De locatie, goede opleidingsmogelijkheden, een hoogwaardige kennisinfrastructuur en maakindustrie
zorgen ervoor dat Velsen aantrekkelijker wordt voor de inwoners, het bedrijfsleven en voor studenten. Velsen ligt centraal
in een regio waar veel samenkomt. We hebben een bloeiende economie en gedegen onderwijs, maar bieden ook
evenementen en recreatie voor mensen van buiten.

Samenwerken met de regio
Velsen is onderdeel van de IJmond en Zuid-Kennemerland en we werken als gemeente en als PvdA Velsen op thema’s
samen met onze buurgemeenten. Wie onze samenwerkingspartner is, verschilt per thema. We maken ook deel uit van
een serie gemeenschappelijke regelingen, zoals het veiligheidshuis Kennemerland. Binnen deze regelingen werken we
samen met andere gemeenten en instellingen uit de regio. En dat is maar goed ook. De samenleving is te complex om het
alleen te doen. Door middel van de verschillende samenwerkingsverbanden komen we tot de best mogelijke resultaten.

Eigenheid Velsen
Met Amsterdam als grote buurgemeente nemen we als Velsen onze positie in in de regio.
Velsen is een veelzijdige gemeente die ook op zichzelf genoeg te bieden heeft aan inwoners, ondernemers, inwoners en bezoekers. We zijn trots op ons Velsen. We stralen deze
trots ook uit in de namen van wat wij te bieden hebben, zoals IJmuiden Seaport Marina.

Velsen staat met twee benen in de regio. Daarom zijn wij ook actief in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het
samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.
Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken.
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De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk. Deelname aan de MRA biedt
Velsen kansen om voor knelpunten in een groter verband naar oplossingen te zoeken.

Acties:
We werken op thema´s samen met de logische samenwerkingspartners, samen sta je sterker.
We hebben als Velsen een eigen gezicht in de regio en laten haar waarde zien.

Een voordeel dat de regionale samenwerking kan opleveren is de ontwikkeling van nieuwe energiedragers. Bijvoorbeeld
het realiseren van een waterstofnetwerk, maar ook het vergroten van het elektriciteitsnet. Samen met de industriële
partijen in het Noordzeekanaalgebied kunnen we ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 gehalveerd is en in 2050
vrijwel verdwenen. Ook om dit doel te bereiken is samenwerking in de regio noodzakelijk.

Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit
Voor PvdA Velsen staat het verbeteren van de bereikbaarheid hoog op de agenda. De samenwerking binnen de MRA
biedt ons de kans om betere mobiliteitsmogelijkheden te realiseren. Als we ons reisgedrag niet veranderen, staan we in
2040 met zijn allen stil. Om dat te voorkomen moeten we vaker thuiswerken en vaker het openbaar vervoer of de fiets
pakken. Daarmee dringen we het autogebruik en ook de files terug. Dat is belangrijk voor de noodzakelijke verbetering
van de luchtkwaliteit, maar ook om de doelen van het Klimaatakkoord te realiseren.
We zetten ons de komende jaren in voor een betere openbaar vervoersverbinding van en naar Velsen. De capaciteit
van de aan- en toevoerwegen van Velsen zijn regelmatig te beperkt. Een betere oost-westverbinding is noodzakelijk om
een vlotte aansluiting met Amsterdam te houden. Een light-railverbinding met een station als Sloterdijk kan een prima
alternatief zijn voor het nog steeds toenemende autoverkeer. Door deze ontwikkeling in MRA-verband te agenderen
vergroot dat de realisatiekansen.

Openbaar vervoer
Velsen ligt dichtbij uitvalswegen, maar de capaciteit hiervan is beperkt. Om de verkeersstromen te beperken en mensen toch de gelegenheid te geven van en naar andere
gemeenten te reizen, zetten we in op goed functionerend openbaar vervoer en een goed
regionaal fietsnetwerk. Wij zetten in op beschikbaarheid van openbaar vervoer op maximaal 800 meter voor al onze inwoners. Daarnaast willen we goede fietsparkeerfaciliteiten
bij het OV.

Door de duurzaamheidsdoelstellingen zal de komende jaren een transitie naar elektrisch vervoer plaatsvinden. We
vragen aandacht voor het realiseren van voldoende laadinfrastructuur voor alle middelen van vervoer. Daarnaast
zetten we in op het realiseren van een goed, geasfalteerd regionaal fietsnetwerk voor snelle functionele en recreatieve
fietsverplaatsingen. Tot slot zetten we in op het verhogen van de verkeersveiligheid, vooral voor voetgangers en fietsers.
Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. We willen dat onveilig en overlastgevend verkeersgedrag
wordt aangepakt. Ook blijven we aandacht vragen voor verkeersonveilige situaties. De aanpak van de Kanaaldijk waar
de gemeente nu en de komende jaren maatregelen treft is daar een mooi voorbeeld van.
Inwoners en bezoekers moeten hun fiets en auto veilig kunnen parkeren in Velsen. Betaald parkeren blijft beperkt tot de
plekken rondom het winkelcentrum van IJmuiden. We kiezen voor een kostendekkend parkeerbeleid met weinig kosten
voor bewoners. Om fietsen te stimuleren, zijn bij bushaltes, stations en winkelcentra genoeg plekken om de fietsen te
parkeren. In alle kernen van Velsen komen voldoende laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s.
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We zijn als PvdA ook alert op regionale ontwikkelingen die teveel beperkingen voor onze directe leefomgeving met
zich meebrengen. Zo zien wij knelpunten in de mogelijkheid van huizenbouw in Velserbroek bij een vergroting van de
verkeerscapaciteit van de A9. Daarnaast willen we voorkomen dat de recreatiemogelijkheden in Spaarnwoude door
deze uitbreiding worden beperkt.

Acties:
We maken ons sterk voor openbaar vervoer op maximaal 800 meter van de woning voor alle
Velsenaren.
We zetten in op een lightrailverbinding met Amsterdam Sloterdijk.
We gaan voor verbeterde fietsroutes van en naar omliggende gemeenten.

Toerisme en evenementen
Toerisme is Velsen veel waard. Onze mooie gemeente heeft met de duinen, het strand, landgoederen en een groot
recreatiegebied veel aan bezoekers te bieden. Al die bezoekers brengen ook weer werkgelegenheid met zich mee. Wel
vindt PvdA Velsen dat we de balans tussen recreëren en leefomgeving goed voor ogen moeten houden. Zodra onze
inwoners in hun woongenot worden beperkt en het leefcomfort sterk verkleint, moeten we in actie komen.
In recreatiegebied Spaarnwoude zijn jaarlijks verschillende festivals en evenementen. Hier komen grote groepen mensen
vanuit het hele land op af. We zijn blij met deze prachtige festivallocatie, maar hebben ook oog voor de omwonenden
en de overlast die de evenementen kunnen veroorzaken.

Evenementen
Evenementen leveren voor heel veel mensen plezier op, maar ze veroorzaken ook overlast. De evenementen zijn belangrijk voor onze regio. Ze geven bekendheid aan onze
gemeente, creëren werkgelegenheid en geven invulling aan een belangrijke behoefte van
veel mensen binnen en buiten onze gemeente. Er is echter ook een keerzijde aan deze
festivals. Door gedrag van bezoekers en de hoge geluidniveaus ondervinden bewoners
ernstige overlast. PvdA Velsen zet zich in om de festivals en evenementen mogelijk te
maken, zonder dat de overlast het woon- en leefgenot van de inwoners ernstig aantasten.
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Een grote rol voor het voorkomen van ernstige overlast ligt bij de organiserende partijen. Wij zetten ons in voor het
voeren van een constructieve dialoog tussen de organiserende partijen, omwonenden en de gemeente, met als doel
om evenementen en woongenot naast elkaar te kunnen laten bestaan.

Acties:
We gaan voor een balans tussen wonen en recreatie.
We willen dat alle belanghebbenden een gelijkwaardige stem krijgen in de afstemming rondom
evenementen.
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H5 Velsen van jong tot oud
De toekomst van een kind begint al tijdens de zwangerschap. Ook de eerste vier maanden na de geboorte kunnen
bepalend zijn voor de ontwikkeling, zoals op taalgebied. Met het project Kansrijke Start ondersteunt de gemeente Velsen
ouders die extra steun kunnen gebruiken in hun gezin. PvdA Velsen vindt het belangrijk dat deze aandacht er is en blijft.

Jeugd en onderwijs
Wij zetten ons in om taal- en leerachterstanden tegen te gaan. Het beleid van de gemeente Velsen moet kansenongelijkheid
in het onderwijs tegengaan. Daarom willen we samen met onderwijs, kinderopvang en welzijnswerk een Lokale Educatieve
Agenda, waarin we de problemen in onze gemeente in kaart brengen en met passende oplossingen komen. Zo krijgt
ieder kind gelijke kansen.

Voor- en vroegschoolse educatie
Sommige leerlingen beginnen met een achterstand aan hun schoolcarrière. Eenmaal begonnen op achterstand is dit lastig in te halen. Daarom zetten we in op goede voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) voor alle kinderen vanaf 2 jaar. Zo krijgen alle leerlingen
dezelfde kansen om hun talenten te ontwikkelen.

In 2021 is, op initiatief van PvdA Velsen, de Zomerschool gestart in Velsen. Hiermee wordt voorzien in een grote
behoefte, zeker bij kinderen die tijdens de zes weken zomervakantie weinig taalaanbod krijgen. Met de Zomerschool
wordt voorkomen dat zij in die zes weken een terugval krijgen in taalniveau. Als extra werden dit jaar ook achterstanden
die door de coronasituatie zijn ontstaan tijdens de Zomerschool op een doordachte en vooral leuke manier ingehaald.
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Acties:
We investeren in voor- en vroegschoolse educatie om zo leerachterstanden tegen te gaan.
We ondersteunen en initiëren maatschappelijke initiatieven om leerachterstanden te bestrijden. De
Zomerschool, maar ook de buddytrajecten en taalcoaches zijn hierin belangrijk.
We stimuleren de vorming van brede scholen als een goede basis voor samenwerking tussen kinderopvang, jeugdhulp en onderwijs met ruimte voor talentontwikkeling.
We willen investeren in projecten gericht op het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij scholen
en buitenschoolse activiteiten.

Jeugd- en jongerenwerk
Jongerenwerkers in de wijk moeten zichtbaar aanwezig zijn. Zij zijn essentieel voor het gericht begeleiden van jongeren
en het voorkomen van probleemgedrag.

Preventieve inzet om problemen te voorkomen
Zorgvuldigheid en continuïteit zijn belangrijk waar het gaat om kinder- en jongerenwerk.
De laatste jaren is hier landelijk flink op bezuinigd. De kosten voor de jeugdzorg stijgen
jaarlijks. Wij geloven dat een investering in laagdrempelig contact met de jeugd ervoor
zorgt dat eventuele problemen eerder gesignaleerd worden. Een gesprek met een jongerenwerker kan veel doen en voorkomen dat kinderen vastlopen. De preventieve werking
van het welzijnswerk is groter dan veel mensen beseffen, en de enige manier om de hoge
kosten terug te dringen.
Als PvdA Velsen vinden we dat naast zorgvuldigheid en continuïteit bij het jongerenwerk ook veiligheid voorop moet staan.
Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling,
behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Jongerenwerk is daarmee een instrument om alle jongeren de kans
te geven op te groeien tot betrokken, actieve inwoner. Wij willen inzetten op intensivering van de samenwerking tussen
jeugdwerkers de sportverenigingen, jeugdboa’s en wijkagenten zodat we in gesprek gaan en blijven met jongeren.
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Acties:
We willen kinderwerk in Velsen opstarten via stichting Welzijn Velsen. Preventieve inzet is hard
nodig in kinder- en jeugdwerk om de stijgende kosten terug te dringen en onze jeugd veilig te laten
opgroeien.
We gaan voor het verbreden van het jeugd- en jongerenwerk, een plek waar jongeren de ruimte krijgen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen
We gaan voor een blijvende inzet van jeugdboa’s

Cultuur als verbindende factor
Cultuur werkt verbindend. Iedereen van jong tot oud kan genieten van de beleving van cultuur. Of het nu is samen
muziek of theater maken bij een vereniging of genieten van een voorstelling in de stadsschouwburg; iedereen doet mee
en iedereen telt mee.
Velsen heeft een rijk verenigingsleven en daarmee ook een rijk cultuuraanbod. De stadsschouwburg Velsen biedt een
podium aan vele lokale partijen. PvdA Velsen ziet dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de stadsschouwburg
binnen Velsen. De stadsschouwburg moet zich ontwikkelen tot een toekomstbestendige instelling die toegankelijk is
voor alle Velsenaren.
Ook musea als het Pieter Vermeulenmuseum, Zee- en Havenmuseum en het Bunkermuseum worden druk bezocht
door Velsenaren en mensen van buiten. Dit zijn musea die veelal met vrijwilligers werken. De musea dragen een stukje
cultureel erfgoed van onze veelzijdige gemeente.
Het cultuuraanbod moet blijvend onder de aandacht worden gebracht. Cultuur laat mensen in gesprek gaan en ondersteunt
de ontwikkeling van jong en oud. Creatieve manieren om Velsenaren op een laagdrempelige manier in aanraking te laten
komen met de lokale culturele instellingen, zoals de cultuurnacht Velsen en Ontdek Velsen ondersteunen wij van harte.

Acties:
We zetten ons in voor blijvende en uitgebreidere aandacht voor cultuur door ruimte te bieden aan
activiteiten als de cultuurnacht Velsen, Parksessies en Ontdek Velsen.
We gaan voor een toekomstbestendige stadsschouwburg met aanbod voor alle inwoners van Velsen

Velsen: een gemeente voor iedereen
PvdA Velsen wil dat Velsen een plek is voor alle gezinnen en huishoudens, in iedere samenstelling. Dat vraagt om een
breed voorzieningenniveau en ook om een gemeente die benaderbaar is, zeker op momenten dat een gezin onder druk
staat. De afgelopen jaren zijn er helaas verschillende voorbeelden geweest van mensen die slachtoffer zijn geworden
van het overheidsbeleid, zoals de toeslagenaffaire laat zien. Mede daarom willen we een gemeentelijke ombudsman
aanstellen. Mocht je er niet uitkomen met de gemeente en vast komen te zitten in de bureaucratie van de overheid, dan
kun je bij deze ombudsman terecht.
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PvdA Velsen is van mening dat de gemeente moet voorzien in toegankelijke informatie over de verschillende instanties
en regelingen waaraan individuen en gezinnen behoefte hebben. Waar Velsen zelf een taak heeft, denk aan heel
diverse groepen als statushouders, dak- en thuislozen, verwarde personen, moet de gemeenten goed gebruik maken
van haar wettelijke mogelijkheden om ervoor te zorgen dat deze groepen passende zorg krijgen. Die passende zorg ligt
bij instanties die ervaring en expertise in huis hebben. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol.

Verantwoording op het juiste niveau
Schoenmaker houdt u bij uw leest. Wij willen de administratieve lasten binnen WMO en
Jeugdzorg verlagen. Ruim 30% van alle kosten binnen deze domeinen gaat op aan verantwoorden. Laten we de expertise daar houden waar deze ligt. Geef de professional
de ruimte en het vertrouwen om maatwerk te leveren. Gemeenten scheppen randvoorwaarden en zorgverleners verlenen zorg en verantwoorden deze inhoudelijk.

In elke levensfase kan er iets gebeuren waardoor iemand hulp nodig heeft. Mensen die een ongeluk krijgen en ineens
te maken hebben met niet-aangeboren hersenletsel. Mensen met een zwakkere psychische gezondheid die in een
psychose raken. Het zal je maar gebeuren. Ook deze mensen moeten mee blijven doen in de wijk en in de samenleving.
De sociale wijkteams hebben hierin een belangrijke rol. Zij signaleren problemen en vragen in de verschillende wijken en
helpen inwoners hun plek te vinden. Sociale wijkteams, buurtsportcoaches, wijkplatforms hebben allen een belangrijke
rol in het voorkomen, signaleren en oplossen van problemen in een buurt. PvdA Velsen vindt het belangrijk dat zij hun
werk goed kunnen doen en dat hiervoor voldoende geld wordt vrijgemaakt.
PvdA Velsen vindt het belangrijk dat iedereen een plek heeft in Velsen. Mensen moeten rekening houdend met hun eigen
kunnen en aankunnen meedoen in de wijk waar zij wonen. Dit geldt ook voor mensen met een fysieke of verstandelijke
beperking. We zijn elkaars buren. Iedereen doet mee en ieder doet dat op zijn eigen manier en niveau.

Acties:
We willen dat iedereen meedoet in de wijk. Hier ligt een rol voor het welzijnswerk. In de buurthuizen
komen mensen uit de wijk samen bij laagdrempelige activiteiten
We zetten in op een ombudsman voor de gemeente voor wie vastloopt in de gemeentelijke bureaucratie
We investeren in Sociale Wijkteams. Zij zijn de ogen en oren van de wijk en belangrijk om problematische situaties te signaleren en te voorkomen, en om daar waar nodig de goede zorg in te zetten.

Armoedebestrijding
In 2019 is, op initiatief van PvdA Velsen, de armoedemonitor voor Velsen uitgebracht en daaruit blijkt dat ruim 5000
inwoners, waaronder 1200 kinderen, in armoede leven. Hierbij is nog geen rekening gehouden met gezinnen die op of
net boven het bestaansminimum leven. Het armoedebeleid zet zich in om iedereen te bereiken die het financieel zwaar
heeft en om te voorkomen dat inwoners in de schulden raken.
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In 2021 is een start gemaakt met het nemen van maatregelen op basis van de armoedevisie. De komende tijd wil de
PvdA verder inzetten op bestrijden van armoede. Het bieden van meer maatwerk, waarbij niet de regelgeving maar de
inwoner centraal staat, begint vruchten af te werpen en moet verder ontwikkeld worden. In 2021 is Velsen aangesloten
bij het Jeugd Fonds Sport en Cultuur zodat alle kinderen kunnen sporten, dansen en muziek maken, ongeacht de
thuissituatie. Door te investeren in alle kinderen en jongeren voorkomen we overerven van armoede. Duurzame afspraken
met organisaties die investeren in de toekomst van kinderen moeten worden voortgezet.

Acties:
We zetten de gezinssituatie voorop bij het bieden van ondersteuning naar financiële en sociale zelfstandigheid.
We willen door vroegsignalering schuldenproblematiek voorkomen
We vinden dat niemand in een isolement mag raken, omdat zij door armoede niet mee kunnen doen
met activiteiten. Middels een Velsenpas maken we meedoen voor iedereen mogelijk.

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is het zo lang mogelijk thuis wonen de richtlijn geworden.
De PvdA Velsen staat hier achter. Tegelijk merken wij dat dit voor sommige ouderen kan leiden tot vereenzaming. Concreet
zorgen we voor toegankelijke buurtcentra met welzijnswerk dat ruimte heeft om aandacht te besteden aan ouderen.
Eenzaamheid willen wij oplossen door initiatieven te stimuleren en te ondersteunen die bijdragen aan versterken van
de maatschappelijke verbindingen binnen Velsen.
Er wordt een groot beroep gedaan op mantelzorgers om de zorg zo optimaal mogelijk te maken. PvdA Velsen maakt
zich hier zorgen om en investeert in mantelzorgerondersteuning. Samen met Socius is de afgelopen periode door ons
gewerkt aan een nieuw plan waarin Vinden, Verbinden, Versterken en Verlichten van Mantelzorgers centraal staan. Hier
wil PvdA Velsen de komende periode mee doorgaan.
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Acties:
We breiden de samenwerking met 1 tegen eenzaamheid uit. Om eenzaamheid te bestrijden is Velsen
in 2021 aangesloten bij de landelijke organisatie 1 tegen eenzaamheid.
We zetten ontmoeten in als middel om eenzaamheid te bestrijden. Dit kan in de wijkcentra
We geven steun en erkenning aan mantelzorgers. Wij zetten hierop in met het programma Vinden,
Verbinden, Versterken en Verlichten van Mantelzorgers.
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Wij zijn er voor Velsen

Wij zijn als partij trots op dit verkiezingsprogramma. Maar alles beschrijven dat lukt natuurlijk nooit. Heeft u vragen over
dit verkiezingsprogramma of onze standpunten? Neem dan contact op met de PvdA Velsen. De komende vier jaar staan
wij weer vol enthousiasme voor u klaar. Samen met u maken we Velsen een sociaal Velsen met gelijke kansen voor
iedereen. Wilt u meedoen, meedenken of iets onder onze aandacht brengen? Dan horen wij graag van u. Alleen samen
creëren we een duurzame, betaalbare en leefbare gemeente voor alle inwoners.

Contact:
velsen.pvda.nl
info@pvdavelsen.nl
www.facebook.com/pvdavelsen
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