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Voorwoord 
 

Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma onder de naam “D66Velsen krijgt het 
voor elkaar!”. Dat zouden echter loze woorden zijn, als we niet zouden aangeven wat wij 
voor elkaar hebben gekregen in de afgelopen periode Daarom beginnen wij ons verkiezings-
programma met een terugblik. Wij zijn met name trots op de decentralisatie van de zorg. 
Deze decentralisatie was de grootste uitdaging van de afgelopen vier jaar en onder leiding 
van D66Velsen wethouder Annette Baerveldt is de zorg goed geland in de gemeente Velsen. 
Nu is het een taak om deze lijn door te zetten en te verbeteren waar dat nodig is. Wij 
rekenen op uw steun, zoals u ook op ons kunt rekenen. D66Velsen krijgt het voor elkaar! 
 
Voor dit verkiezingsprogramma hebben wij opgehaald wat er leeft in de samenleving. Tijdens 
onze “In gesprek met” acties, hoorden wij dat veel mensen best tevreden zijn. Dat is niet gek 
als je bedenkt dat Velsen 6de staat als gelukkigste gemeente van Nederland. Verder hebben 
wij geschreven vanuit onze kernwaarden: vertrouwen op de eigen kracht van inwoners, 
streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving en eerlijke kansen voor iedereen.  
 
Vertrouwen op de eigen kracht van inwoners van Velsen 
Voor D66Velsen staat vertrouwen op de eigen kracht van inwoners van Velsen centraal. 
D66Velsen streeft naar een grotere rol van inwoners in de maatschappij en bij politieke 
besluiten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners zeggenschap hebben in al het beleid. Niet 
alleen omdat inwoners inspraak horen te hebben in zaken die hen aangaan, maar ook omdat 
het voor goed beleid belangrijk is om gebruik te maken van de kennis van inwoners. De 
ervaringsdeskundigen zijn immers de inwoners zelf. Als overheid kun je dé oplossing vaak 
niet geven. Daarom willen wij zorgen voor een context waarbinnen de inwoners door 
creativiteit en inventiviteit hun eigen oplossingen kunnen creëren. 
 
Streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving in Velsen 
Bij een duurzame samenleving denken wij vooral aan een samenleving waar respect is voor 
de omgeving. Met harmonieus drukken wij ook het streven naar respect voor elkaar uit. 
D66Velsen vindt het voor een duurzame samenleving belangrijk om wat groen is, groen te 
houden. Zo willen wij dat elke inwoner van Velsen binnen 10 minuten in het groen kan zijn. 
Een harmonieuze samenleving moet vooral vanuit inwoners zelf komen, maar D66Velsen zal 
zich ervoor inzetten om te zorgen dat er geld is voor goede ideeën uit wijken en dorpen. Op 
die manier kunnen wij helpen bij sociale samenhang, waardoor het makkelijker wordt om 
elkaar te ondersteunen en aan te spreken op ongewenst gedrag. Wanneer samenhang in de 
buurt toeneemt, neemt ook de veiligheid toe. 
 
Eerlijke en betere kansen voor iedereen in Velsen 
D66Velsen is een partij die hecht aan eerlijke kansen voor iedereen. D66Velsen streeft naar 
een samenleving waarin iedereen vrij is om geluk na te streven, waarbij het de rol van de 
overheid is om de minder kansrijke mensen een duwtje in de rug te geven. D66Velsen vraagt 
daarom een actieve bijdrage aan de maatschappij van mensen die het kunnen en biedt 
mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij voor hen die dat zelfstandig niet kunnen. 
Zorg moet er vooral op gericht zijn om mensen daar waar mogelijk zelfstandiger te maken. 
Onderwijs dient gericht te zijn op ontwikkeling van talenten. D66Velsen doet dit vanuit het 
idee dat mensen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Wij vinden dat iedereen een eerlijke 
kans verdient in de maatschappij.  
 
D66Velsen werkt aan een mooie, veilige en eerlijke gemeente voor alle Velsenaren. 
D66Velsen streeft naar een maatschappij waarin inwoners een belangrijkere rol in de 
maatschappij hebben en zij ook meer te zeggen hebben. D66Velsen werkt aan een betere 
gemeente door te besturen voor de inwoners, door de inwoners, maar vooral ook met de 
inwoners. Dat is D66 voor Velsen. 
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1. Terugblik raadsperiode 2014-2018 
 
De afgelopen vier jaar is D66Velsen de grootste partij in de raad geweest en wij hebben veel 
voor elkaar gekregen. Veel van ons verkiezingsprogramma is opgenomen in het 
coalitieakkoord. Het D66 geluid is daarom sterker dan ooit geweest in onze gemeente! 
Tijdens de afgelopen periode hebben wij stabiliteit uitgedragen en gezorgd dat grote 
uitdagingen zoals de decentralisaties goed zijn geland. Wij hebben daarbij ook 
aangedrongen op een goede samenwerking met de oppositie. Wij hebben daardoor als 
coalitie en oppositie goed samengewerkt en daardoor is veel bereikt. Velsen staat er goed 
voor en daar zijn wij als D66Velsen trots op! 
 
Met elkaar zorgen we voor elkaar in Velsen 
De decentralisatie van de zorgtaken was de grootste uitdaging de afgelopen vier jaar. Mede 
dankzij de goede samenwerking in de IJmond is dit in Velsen goed neergezet. De 
decentralisaties hebben een zachte landing gehad, waarbij ruimte is gebleven voor aandacht 
en maatwerk. Er is de afgelopen periode vanuit 
de gehele raad vaak lof geweest voor D66Velsen 
wethouder Annette Baerveldt vanwege haar 
persoonlijke inzet als coördinerend wethouder. 
D66Velsen is trots op zo’n bevlogen en betrokken 
wethouder, en wij zijn dan ook blij dat Annette ook 
de komende periode bereid is haar goede werk 
voort te zetten. 
 
D66Velsen heeft zich hard gemaakt voor wijkgericht werken en het werken in sociale 
wijkteams. Inwoners die het moeilijk hebben zijn in beeld en krijgen hulp geboden om mee te 
kunnen blijven doen. Het was voor D66Velsen belangrijk om ons te houden aan het ‘VN 
verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’. Door een motie hebben wij 
aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van mensen met een beperking in alle openbare 
gebouwen, evenementen en ook om speelplekken uit te rusten voor kinderen met een 
beperking. Op die manier hebben we ervoor gezorgd dat steeds vaker iedereen op een 
volwaardige manier mee kan doen in de samenleving.  
 
Jeugd 
Met een D66Velsen voorzitter in het John van Dijk Fonds hebben wij afgelopen periode de 
jongeren betrokken bij de politiek en bij hun woon- en leefomgeving. Met Annette Baerveldt 
als wethouder van onder meer jeugd, hebben wij veel bereikt in Velsen. Niet alleen op 
gebied van onderwijs, sport, speel en culturele voorzieningen, maar ook op gebied van zorg. 
Voor ons was het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur met de nadruk op 
preventie en het vertrouwen op de eigen kracht van de jongeren. D66Velsen vond het 
belangrijk om de jongeren in beeld te brengen en aan het woord te laten. Zo hebben wij door 
middel van de motie ‘mijn andere thuis’ ervoor gezorgd dat ook pleegkinderen uit Velsen zich 
konden uitspreken over wat zij belangrijk vinden in hun leven. 
 
Wonen in Velsen 
In het coalitieakkoord van vier jaar geleden was als een van de speerpunten opgenomen dat 
er nodig gebouwd moest gaan worden. De beruchte bouwputten in met name IJmuiden, 
moesten gevuld worden. D66Velsen is blij te kunnen constateren dat er inmiddels volop 
gebouwd wordt in Velsen en dat er voor een groot aantal nog bestaande gaten de eerste 
plannen inmiddels zijn gemaakt. Binnenkort wordt er een start gemaakt bij het voormalig 
postkantoor aan de Lange Nieuwstraat, maar ook in andere delen van de gemeente, denk 
bijvoorbeeld aan Oud IJmuiden, zijn mooie resultaten geboekt op gebied van (duurzame) 
woningbouw. De eerste stappen zijn ook gezet voor een nieuw kustdorp in IJmuiden. Dankzij 
deze nieuwe ontwikkelingen zullen er in de komende jaren nog veel meer (betaalbare) 

De decentralisaties hebben 
een zachte landing gehad, 
waarbij ruimte is gebleven 
voor aandacht en maatwerk 
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woningen beschikbaar komen. Enthousiast is D66Velsen ook over de experimenten die zijn 
uitgevoerd met zelfbouw. 
 
Samenleven in Velsen 
D66Velsen gelooft in de eigen kracht van mensen. Inwoners weten vaak zelf heel goed waar 
zij behoefte aan hebben. Het is dan ook aan de gemeente om de handvatten aan te reiken 
waarmee inwoners hun wensen kunnen 
verwezenlijken. D66Velsen heeft daarom ook de 
afgelopen periode veel oog gehad voor 
buurtinitiatieven en daar de ruimte aan geboden. 
Door direct en indirect financiële middelen ter 
beschikking te stellen en aanvragen te 
vereenvoudigen zijn er de afgelopen periode veel 
eigen initiatieven van inwoners tot bloei gekomen.  
 
Financiën 
Als grootste partij in Velsen hebben we ons ingezet voor een gezond financieel beleid. Zuinig 
omgaan met gemeenschapsgeld is steeds onze drijfveer geweest, zonder te beknibbelen op 
kwaliteit. Daarnaast hebben we met een gedegen minimabeleid voortdurend oog gehad voor 
de mensen in onze gemeente bij wie het financieel wat minder voor de wind gaat. Ook de 
meerjarenbegroting ziet er goed uit. De lastendruk is minder gestegen door alleen te 
indexeren met OZB en de afvalstoffenheffing omlaag te brengen.  
 
Velsen bereikbaar 
Het hoogwaardig openbaar vervoer is deze periode gaan rijden. Er ligt nu een betrouwbare 
en comfortabele buslijn door onze gemeente, die Velsen aansluit op het grotere OV-netwerk 
dat in de Randstad aanwezig is. Als voorstander van het eerste uur is D66Velsen blij met de 
wijze waarop de buslijn er uiteindelijk bij is komen te liggen. Gezien de vele volle bussen zijn 
we niet de enige. Een goede OV-verbinding als de nieuwe HOV-buslijn (R-Net) is een 
uitstekend alternatief voor de auto, wat de leefbaarheid en het milieu ten goede komt. 
 
Duurzaam Velsen 
D66Velsen staat voor een goede balans tussen economie en gezondheid. Wij hebben 
daarom ingezet op duurzaamheid, bijvoorbeeld door het faciliteren van wind en zonne-

energie. Middels een aantal moties en 
amendementen hebben we dat in de praktijk 
proberen te brengen. Kleinschalig door ons 
aangenomen amendement voor energie neutrale 
verlichting van het gemeentehuis en groter met 
een motie om in te zetten op een meer circulaire 
economie. Met de motie Parijsverklaring heeft 
D66Velsen bereikt dat de doelstellingen van het 

klimaatverdrag verwerkt worden in het Velsense beleid, bijvoorbeeld om de eigen 
gemeentelijke organisatie in 2023 klimaatneutraal te maken. 
 
Vrije tijd in Velsen 
Als Velsen kunnen wij trots zijn op ons culturele aanbod met de Stadschouwburg, bibliotheek 
en Kunstencentrum. Het is jammer dat de doorstart van het Witte Theater niet is gelukt, maar 
D66Velsen zet zich in om de functies van het Witte Theater te behouden. Enthousiast zijn wij 
ook over de stappen die wij maken voor een nieuw museum in Velsen, BRAK. D66Velsen 
staat verder voor behoud en doorontwikkeling van het recreatiegebied Spaarnwoude. Wij 
hebben moties ingediend om te zorgen dat Spaarnwoude de blijvende aandacht krijgt die het 
verdiend. Wandelen, bewegen en sporten zijn bij uitstek activiteiten die inwoners hier 

Door financiële middelen 
ter beschikking te stellen 
zijn er de afgelopen periode 
veel initiatieven tot bloei 
gekomen 
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uitoefenen. In een drukke regio als de Randstad is het uniek dat we zo’n gebied zo dichtbij 
hebben.  
 
Leren en werken in Velsen 
Afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het intensiveren en verdichten van haventerreinen 
en bedrijventerreinen. Dit is goed gelukt bij bijvoorbeeld de Grote Hout. Door onze inzet is de 
Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) ingevoerd. Dit stelt ondernemers gezamenlijk in staat om een 
kwalitatief hoogwaardig en veilig bedrijventerrein op te zetten waarin het prettig ondernemen 
is. D66Velsen heeft zich daarnaast ingezet voor een gelijkwaardige start in het onderwijs 
voor iedereen. Door Vroegtijdige Voorschoolse Educatie aan te bieden, gaan we 
taalachterstanden van kinderen tegen. 
 
Dierenwelzijn 
D66Velsen heeft de afgelopen periode het initiatief genomen tot dierenwelzijnsbeleid. Het 
gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid regelt 
bijvoorbeeld de wettelijke ondersteuning van de 
opvang van zwerfdieren. De afgelopen periode 
heeft D66Velsen zich verder ingezet voor 
bijvoorbeeld het voorkomen van overlast van 
meeuwen en overlast door duiven.  
 
Sport 
Met een sportdeelname van 74% van onze bevolking, is Velsen een sportieve gemeente! 
D66Velsen heeft hier een bijdrage aan geleverd door bijvoorbeeld een motie in te dienen om 
een buurtsportcoach voor ouderen aan te stellen. Ook hebben wij via een motie het college 
gevraagd om de Velsertunnelrun te organiseren, die een groot succes was! Nieuwe 
sportaccommodaties in bijvoorbeeld Zeewijk en Velsen Noord werden in gebruik genomen. 
Ook was er ruim aandacht voor het ondersteunen van sportverenigingen.  
 
Al met al is D66Velsen trots op wat wij de afgelopen periode voor elkaar hebben weten te 
krijgen. Daarom durven wij met recht te zeggen dat we niet alleen beloven, maar ook alles in 
het werk stellen om het gewoon te doen. D66Velsen krijgt het dus voor elkaar!  

 
Fractie en wethouder D66Velsen 2014-2018 

D66Velsen heeft het 
initiatief genomen tot een 
dierenwelzijnsbeleid 
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2. Besturen voor en met Velsen 
 
D66Velsen is bij uitstek de partij die waarde hecht aan de rol van de inwoners in de 
maatschappij en bij politieke besluiten. Het hoort niet vanzelfsprekend te zijn dat de overheid 
alles regelt, inwoners kunnen veel meer zelf! Wij staan dan ook voor een maatschappij 
waarin iedereen iets bijdraagt aan de maatschappij en de maatschappij ook iets bijdraagt 
aan de levens van mensen. D66Velsen streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een 
samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten. Onder D66Velsen bent 
u verzekerd van een goed en geloofwaardig bestuur. Juist in deze tijd is het belangrijk om als 
gemeente verstandig beleid te voeren en niet mee te gaan in populistisch korte termijn beleid  
 
2.1 Vertrouwen in de kracht van mensen 
D66Velsen vindt het belangrijk dat inwoners zeggenschap hebben in al het beleid. Niet 
alleen omdat inwoners inspraak horen te hebben in zaken die hen aangaan, maar ook omdat 
het belangrijk is om gebruik te maken van de 
kennis van inwoners. De ervaringsdeskundigen 
zijn immers de inwoners zelf. Het luisteren en 
leren van cliënten in de zorg is hier een goed 
voorbeeld van. Hierdoor kan gewerkt worden aan 
beleid dat beter aansluit bij de behoeftes van de mensen. D66Velsen heeft hiervoor onder 
meer het initiatief genomen voor de referendumverordening, maar dit is wel slechts het 
sluitstuk van besluitvorming. Participatie van inwoners vinden wij vooral belangrijk in de 
vorming van beleid, dus voor er besluiten worden genomen. Met name in de beginfase is het 
cruciaal om gebruik te maken van alle ervaringsdeskundigen in onze gemeente. Uiteindelijk 
kun je zo als overheid samen met inwoners komen tot plannen waar iedereen achter kan 
staan. 
 
In onze moderne samenleving zie je ook steeds vaker dat niet de gemeente, maar inwoners 
met ideeën komen. D66Velsen juicht dit toe en wil dat de gemeente bij burgerinitiatieven de 
visie moet hebben ‘’ja, mits’’, in plaats van ‘’nee, tenzij’’. Dit betekent dat wij niet meteen 
kijken naar problemen die het kan opleveren, maar hoe ideeën juist wel uitgevoerd kunnen 
worden. Het mag niet zo zijn dat regels goede ideeën in de weg staan, daarom zijn wij ook 
voorstander van minder rompslomp en meer maatwerk. Zo wordt je als gemeente een 
partner van je inwoners en stimuleer je goede ideeën uit de samenleving. Volgens 
D66Velsen is de ideale overheid dan ook een overheid die bestuurt voor de mensen, door de 
mensen, maar vooral ook met de mensen. 
 
2.2 Velsen in de regio 
Door de vele nieuwe taken die gemeenten van de rijksoverheid krijgen, wordt samenwerken 
in de regio steeds belangrijker. Eerder was besloten dat gemeenten het loket van de 
overheid zouden worden, Nu zijn er ook veel taken van de overheid in het sociale domein op 
ons afgekomen, zoals jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de 

participatiewet. Taken die met minder geld 
uitgevoerd moeten worden en dus nog steeds 
een flinke uitdaging vormen voor gemeenten. De 
omgevingswet komt er aan en wordt wel een 
grotere operatie genoemd dan de decentralisaties 

in het sociaal domein. En zeer waarschijnlijk wordt er nog meer gedecentraliseerd. Meer 
samenwerking in de regio is daarom essentieel, want hoewel Velsen met ruim 67.000 
inwoners een vrij grote gemeente is, kunnen Velsen en de buurtgemeenten al deze taken 
niet alleen aan. Wij werken daarom intensief samen in de IJmond en daarbuiten (zuid 
Kennemerland en de MRA). In de IJmond wordt zelfs al samengewerkt als ware het 1 
gemeente. Dat levert kwaliteit op en efficiëntie, er is dus direct een voordeel voor de inwoner 
in de IJmond. Daarnaast is de positie van de IJmond versterkt in de regionale 

De beste ervaringsdes-
kundigen zijn inwoners zelf 
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samenwerking, ook binnen het samenwerkingsverband Metropool regio Amsterdam (MRA) 
heeft IJmond dankzij de samenwerking een eigen rol op kunnen eisen.  
 
D66Velsen ziet veel voordelen van samenwerking in de IJmond. De gemeenteraden 
vergaderen steeds vaker samen, waarna in de afzonderlijke raden besluitvorming 
plaatsvindt. Toch geeft dat druk op de autonomie van de raden. Gezamenlijk beleid en 
uitvoering kan in gevaar komen als een van de raden een afwijkend besluit neemt.  Dit kan 
ervoor zorgen dat raadsleden zich gedwongen voelen zich neer te leggen bij het besluit van 

de buurgemeenten. De afgelopen jaren is daarom in de 
IJmond nadrukkelijk gekeken naar allerlei soorten 
samenwerkingsverbanden, van ambtelijke fusie tot een 
gemeenschappelijke regioraad. Feitelijk blijken dat 
tussenvormen te zijn, en lijken doorgaan met de 
huidige samenwerking of een fusie van de IJmond 
gemeenten de overgebleven keuzes. De huidige 
samenwerking levert veel op, maar vergt tegelijkertijd 

erg veel overleg en dus inspanning, tijd en geld. Een fusie zou dat op kunnen lossen. Als de 
3 IJmond gemeenten zouden fuseren, levert dat een stad op met een kleine 150.000 
inwoners. De IJmond is daarmee vergelijkbaar met Haarlem en een Haarlemmermeer. 
Inwoners kunnen hun gemeenteraadsleden nog steeds goed aanspreken zolang je de 
bestaande dorpenstructuur herkenbaar binnen je gemeente houdt.  
 
D66Velsen zal steeds de afweging maken of de samenwerking zorgt voor meer efficiëntie, 
meer effectiviteit voor de taken van de gemeente en of u als inwoner er beter van wordt. Dit 
is een uitdaging voor de toekomst en D66Velsen zal de deur open houden voor alle opties, 
om zo tot het beste besluit te kunnen komen. 
Fusie wordt daarbij zeker niet uitgesloten en lijkt 
een goede oplossing. Randvoorwaarde is voor 
D66Velsen dat de inwoner er beter van wordt: 
een kwalitatief goede dienstverlening tegen een lage prijs, met een herkenbare democratie. 
Wij pleiten daarom voor een onderzoek naar fusie van de IJmondgemeenten om zo de voor 
en nadelen in kaart te kunnen brengen en in de periode 2018-2022 een definitief besluit te 
nemen. Daarbij moet nadrukkelijk ook oog blijven voor de samenwerking met de gemeenten 
aan onze zuidgrens, omdat veel van onze inwoners op Haarlem en omstreken zijn 
georiënteerd en vice versa.  
 
2.3 Transparant bestuur 
D66Velsen is dé partij die staat voor transparant bestuur. Voor een goede democratie is 
transparantie ook een absolute noodzaak. Door duidelijk en eerlijk te zijn over je 
beslissingen, is het voor inwoners ook duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en 
kun je eventueel ook leren van fouten die je hebt gemaakt. Wij zetten er daarom op in om te 
digitaliseren om zo nog transparanter te zijn over de 
beslissingen die wij maken. D66Velsen vindt het nog 
wel lastig dat wij een rekenkamercommissie hebben 
waarin alleen raadsleden zitten met een onafhankelijk 
voorzitter. D66Velsen pleit daarom voor een 
onafhankelijke rekenkamer, die ook IJmondiaal 
opgezet zou kunnen worden. 
 
2.4 Velsen voor de inwoners 
Voor veel inwoners is het een belemmering om naar 
het gemeentehuis te komen, als er bijvoorbeeld een 
nieuw paspoort nodig is. D66Velsen wil daarom kijken 
naar hoe wij de dienstverlening kunnen verbeteren richting inwoners, bijvoorbeeld door een 
paspoort online aan te kunnen vragen. Ook willen wij kijken of wij klantgerichter kunnen gaan 

Fusie niet uitsluiten, maar 
eerst goed onderzoeken 
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werken door te kijken of wij documenten kunnen gaan opsturen in plaats van ze te laten 
afhalen. Verder ziet D66Velsen dat veel mensen op zondag gaan klussen, eens flink het huis 
opruimen of werken in de tuin. Vaak zie je dan dat je grof afval hebt, dat je op zondag niet 
kwijt kunt op de stortplaats. D66Velsen wil daarom het afval breng station ook op zondag 
open hebben. Dat is klantvriendelijk en afval dumpen wordt voorkomen en hergebruik 
bevorderd.  
 
2.5 Financiën 
Dankzij solide en verstandig beleid de afgelopen vier jaar staat Velsen er financieel gezond 
voor. Dat betekent echter niet dat er nu rustig achterover geleund kan gaan worden. 
D66Velsen staat daarom ook de komende 
periode voor een verantwoord financieel beleid 
en een sluitend huishoudboekje. Het gaat 
namelijk om gemeenschapsgeld. Daar dient 
zorgvuldig mee te worden omgesprongen. De 
OZB mag bijvoorbeeld geen sluitpost zijn om de 
begroting kloppend te krijgen. Deze mag wat D66Velsen betreft hooguit trendmatig stijgen. 
Hondenbelasting is een doelbelasting. De gemeente int daarbij dus niet meer dan dat er voor 
de uitvoering noodzakelijk is.  
 
 

Voor Velsen betekent dit: 
 

• Participatie van inwoners  
• Ruimte geven aan burgerinitiatieven en deze ondersteunen 
• Een onderzoek doen naar een fusie in de IJmond 
• Dienstverlening verbeteren en digitaliseren 
• Een onafhankelijke rekenkamer 
• Afval Breng Station ook zondag open 
• Lokale lasten worden niet ingezet om tekorten te dichten 

 

De OZB mag geen sluitpost 
zijn om een begroting 
kloppend te krijgen 
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3. Zorgen voor goede zorg 
 
D66Velsen zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving. In het sociaal 
domein stimuleren we daarom zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners 
onderling. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. 
We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel 
mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één 
aanspreekpunt. De laatste jaren is ook veel ontwikkeld in nieuwe inspraakvormen van 
jongeren, wij willen daar sterk op in blijven zetten. D66Velsen wil zorg en ondersteuning 
verbeteren, door te innoveren en te zorgen voor laagdrempelige toegang tot algemene 
voorzieningen. We willen inwoners en professionals actief betrekken bij de verbetering van 
het sociaal domein. D66Velsen gaat daarbij uit van een brede benadering van gezondheid, 
waarbij actief zijn door bijvoorbeeld sport of cultuur een belangrijke schakel is in ieders 
gezondheid. 
 
3.1 Sociaal domein in Velsen 
D66Velsen hecht veel waarde aan een gemeente waar het prettig leven is voor iedereen, 
dus ook voor mensen met een beperking. De nieuwe taken die gemeenten hebben gekregen 
in het sociaal domein geven veel kansen. In de IJmond wordt hiervoor intensief 
samengewerkt, wat ertoe heeft geleid dat de decentralisaties van de jeugdzorg, de AWBZ en 
de participatiewet een zachte landing kenden. Nu is de uitdaging de transformatie door te 
zetten en het verbinden van het sociaal domein met de andere beleidsvelden in de 
gemeente zoals sport, volksgezondheid en het fysieke domein. Daarnaast moet er veel 
aandacht blijven om de scheiding tussen 18- (jeugd) en 18+ (WMO) weg te werken.  
 
In Velsen zijn sociale wijkteams actief en CJG coaches die zorg zo toegankelijk mogelijk 
maken. Dit moet met kracht doorgezet en doorontwikkeld worden waarbij ook de huisarts 
nadrukkelijk in beeld moet zijn. De ingezette beweging van de praktijkondersteuners jeugd 

GGZ bij de huisartsen is een goed voorbeeld. 
Preventie is voor D66Velsen het sleutelwoord. 
Vroeg erbij zodat snel hulp kan worden geboden 
en later niet onnodig dure zorg ingeschakeld 
moeten worden. Ook vroegtijdig signaleren van 

het ontstaan van schuldenproblematiek is daarbij van belang, snel erbij is zowel goed voor 
de cliënt als voor de gemeente. De kwaliteit van de zorg moet voortdurend verbeterd 
worden, door onder meer feedback vanuit cliënten en sterke cliëntbetrokkenheid. Mensen 
hebben namelijk vaak goede ideeën over hoe de ondersteuning en zorg in te richten. 
Gezamenlijk willen wij telkens de beste oplossing vinden voor onze inwoners. Dat vraagt om 
slimme verbindingen, tussen bijvoorbeeld zorg en onderwijs. 
 
3.2 Iedereen doet mee 
D66Velsen wil dat iedereen in Velsen mee moet 
kunnen doen. Kinderen die in relatieve armoede 
opgroeien, blijken het gemiddeld gezien moeilijker 
te hebben op school. Zij verdienen daarom extra 
aandacht. D66Velsen wil dat zij volwaardig kunnen 
meedoen en kansen krijgen, bijvoorbeeld op het 
gebied van sport, cultuur en onderwijs. Ook is het 
van belang goed aan de toegankelijkheid in Velsen 
te werken voor onze inwoners met een fysieke 
beperking. Te denken valt hierbij aan toegang bij 
evenementen en markten. Maar ook rolstoel-
toegankelijkheid bij openbare gebouwen en de 
openbare ruimte en het stimuleren hiervan bij 

Preventie is voor 
D66Velsen het sleutelwoord 
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winkels, horeca en andere niet-openbare gebouwen. D66Velsen vindt dat we onze wettelijke 
taak serieus moeten nemen als het gaat om een goede toegankelijkheid voor al onze 
inwoners en dit dan ook actief uit moeten dragen als gemeente. 
 
Vanzelfsprekend wordt er niet gediscrimineerd op bijvoorbeeld geloof of sekse.  
Diversiteit is een bron van creativiteit en innovatie. Het biedt ons nieuwe inzichten en 
inspiratie en leert ons om dagelijkse zaken via verschillende invalshoeken te bekijken. 
Diversiteit is een verrijking en maakt Velsen sterker. D66Velsen gelooft in de gelijkheid van 
het individu en het creëren van gelijke kansen. Daarom extra inzet daar waar nodig om 
iedereen dezelfde kansen ook te geven. 
 
3.3 Eigen kracht van de buurt 
D66Velsen vindt dat inwoners zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de 
leefbaarheid en veiligheid van hun directe omgeving. Sociale samenhang ontstaat door je 
buurt en je buren te kennen. Vanuit die positie is het veel gemakkelijker om zaken te 

organiseren, elkaar te helpen en ondersteunen en 
elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. De 
WhatsApp groepen in de buurt zijn daar een mooi 
voorbeeld van. Wanneer samenhang in buurten 
toeneemt, neemt ook de veiligheid in de buurt toe.  
 
Om de samenhang in de buurt te versterken wil 
D66Velsen optimale ontmoetings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden voor alle leeftijden. 
Niet alleen willen wij zorgen voor voldoende 

ontmoetingsplekken, maar ook voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk 
uitgaansklimaat, met goede sport-, speel- en culturele voorzieningen. D66Velsen vindt het 
ook belangrijk dat wanneer door inwoners initiatieven voor samenhang in de buurt worden 
ondernomen, de gemeente meehelpt met raad en daad. Om buurtinitiatieven te 
ondersteunen is D66Velsen voor het behoud van de budgetten om dit mogelijk te maken. 
 
3.4 Ouderen in Velsen 
Dé oudere bestaat niet meer. Mensen worden 
steeds ouder en zijn langer gezond. Bovendien 
zijn beperkingen die mensen ervaren op hogere 
leeftijd minder door een betere gezondheidszorg. 
Aankomende periode zal Velsen verder 
vergrijzen. D66Velsen ziet dit niet als een 
probleem, maar als kans. Wij vinden het van belang om gebruik te maken van de potentie 
van ouderen, door ze te stimuleren om hun kennis en ervaring in te zetten voor de 
samenleving. Dit kan door vrijwilligerswerk, maar ook betrokkenheid bij het maken van 
beleid.  
 
Er zijn natuurlijk ook kwetsbare ouderen, die soms de weg niet weten te vinden in het zorg- 
en welzijnsland. D66Velsen is van mening dat zij ondersteuning van de overheid verdienen 
zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig en volgens hun eigen wensen kunnen blijven 
functioneren. Als gemeente moeten we meer aandacht hebben voor het ondersteunen van 
innoverende woonvormen bijvoorbeeld generatiewoningen, hofjes of tijdelijke 
mantelzorgwoningen. Ook het vergroten van toegankelijkheid van voorzieningen in de buurt 
is hierbij belangrijk, zoals verbeteren van de informatievoorziening en te onderzoeken of 
voorzieningen toegankelijk genoeg zijn voor ouderen. Nieuwe technieken zoals domotica 
bieden goede kansen om de ouderen lang zelfstandig te laten zijn. En vanzelfsprekend wordt 
er levensloopbestendig gebouwd. 
 
 

D66Velsen ziet vergrijzing 
niet als een probleem, maar 
als een kans 
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3.5 Verwarde personen 
Er is veel aandacht voor verwarde personen op dit moment. Het is van belang dat deze 
mensen een goede opvang krijgen en zorg als het nodig is. Vroegsignalering kan escalatie 
voorkomen. Daarbij is een nauwe samenwerking met de politie van groot belang. 
Doordat mensen steeds ouder worden neemt ook het aantal dementerenden in de toekomst 
toe. 70% van hen woont thuis en wil dat ook graag. D66Velsen wil graag dat Velsen een 
dementievriendelijke gemeente is. 
 
3.6 Vrijwilligers in Velsen 
D66Velsen vindt vrijwilligerswerk erg belangrijk in de gemeente. Bij vrijwilligerswerk snijdt het 
mes namelijk aan twee kanten; zowel individuele als maatschappelijke doelen worden 
gediend. Wij beschouwen vrijwilligers als kostbaar sociaal kapitaal. Wij vinden daarom dat 
vrijwilligers niet voor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zouden moeten betalen. 

Vrijwilligerswerk kan ook een stap zijn 
naar een betaalde baan. D66Velsen wil 
hierbij wel de kanttekening maken dat 
het vrijwilligerswerk binnen redelijke 
grenzen moet blijven. Het werk van 
beroepskrachten moet de 
verantwoordelijkheid van professionele 
instellingen blijven. Uiteindelijk wil 
D66Velsen dat er in Velsen een klimaat 
is waarin inwoners, vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties optimaal 
kunnen functioneren. D66Velsen wil 
organisaties waar nodig faciliteren en 
regelgeving waar mogelijk versoepelen.  

 
3.7 Dierenwelzijn 
Een actief dierenwelzijnsbeleid komt ten goede aan zowel mens als dier. Het op initiatief van 
D66Velsen ontwikkelde dierenwelzijnsbeleid zetten we met kracht door. Daarnaast wordt 
dierenwelzijn meegewogen in de beslissingen van de gemeente en werkt de gemeente aan 
bewustwording van dierenwelzijn. D66Velsen hecht waarde aan dierenwelzijn en 
verantwoord huisdierenbezit. 
  
 

Voor Velsen betekent dit: 
 

• De scheiding 18+ en 18- wegwerken 
• Preventie in de zorg realiseren 
• Extra aandacht voor kinderen in armoede 
• Werken aan toegankelijkheid voor mensen met fysieke beperking 
• Geld om de samenhang in buurten te versterken 
• Levensloopbestendig bouwen 
• Gratis VOG voor vrijwilligers 
• Benaderen van mensen met problematische schulden 
• Benaderen van mensen die (dreigen te) vereenzamen 
• Velsen is dementievriendelijk 
• Dierenwelzijnsbeleid doorzetten 
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4. Aan de slag voor ondernemers en werk 
 
Nu het economisch beter gaat, is het van belang dat meer mensen dat gaan voelen. Werken 
is de belangrijkste bestrijding van armoede, dus zet D66Velsen erop in dat iedereen een 
eerlijke kans heeft voor een passende baan. Wij zien daarin een rol voor de gemeente om te 
stimuleren dat er een betere aansluiting komt van onderwijs op de arbeidsmarkt. D66Velsen 
wil voor ondernemers een partner zijn die ze helpt om te beginnen en om te groeien.  
 
4.1 Werken in Velsen 
Velsen is een economisch sterk gebied met veel maakindustrie, visserij en offshore. Hierdoor 
is er veel werk in onze regio voor technisch geschoold personeel. Personeel waar bij 
bedrijven veel vraag naar is. D66Velsen is daarom blij met de ontwikkeling van Techport, 
waarmee we de regio IJmond op de kaart zetten als centrum van maakindustrie en dé plek 
voor innovatie en techniek. D66Velsen juicht ook andere initiatieven van harte toe waarbij de 
gemeente samen met ondernemers probeert om bij jongeren het imago van techniek te 
verbeteren om zo de instroom te bevorderen. Deze sector biedt enorme toekomst-
perspectieven, waarvan D66Velsen het belangrijk vindt dat deze door jongeren met beide 
handen aangegrepen kunnen worden. 
 
Werken is de beste bestrijding van armoede, daarom vindt D66Velsen het belangrijk dat 
iedereen een eerlijke kans heeft op een passende baan. Aanpak van (jeugd)werkloosheid 
heeft onze prioriteit. Wij willen zorgen voor een 
betere match van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en voorkomen dat jongeren hun 
opleiding verlaten zonder startkwalificatie. Juist 
nu moeten we verder kansen scheppen voor 
diegenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Als gemeente moeten wij daarin het 
goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld het creëren van stageplaatsen voor het opdoen 
van werkervaring.  
 
Er zijn ook mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan. Voor deze mensen heeft 
D66Velsen ingezet op Social Return, wat bijvoorbeeld inhoudt dat er bij grote 
aanbestedingen van de gemeente altijd bedongen wordt dat er ook mensen ingezet worden 
die verder van de arbeidsmarkt staan of dat er voor hen stageplekken worden gerealiseerd. 
Zo zorgen wij dat iedereen kan meedoen in onze samenleving en iedereen zijn steentje kan 
bijdragen. D66Velsen ondersteunt daarom ook dat mensen in de bijstand een tegenprestatie 
leveren aan de maatschappij. Wel vindt D66Velsen dat dit op een zinvolle manier moet 
gebeuren. Op die manier werkt D66Velsen aan een meer inclusieve samenleving, waarin 
iedereen volwaardig mee kan doen. 
 
4.2 Ondernemen in Velsen 
D66Velsen staan voor een goed ondernemersklimaat in Velsen. Dat betekent korte lijnen 
naar de gemeente toe en een ondernemersloket dat voorkomt dat ondernemers van het 
kastje naar de muur worden gestuurd. Het uitgangspunt moet wat D66Velsen betreft niet zijn 

dat iets niet kan in de gemeente, maar juist kijken 
onder welke omstandigheden het wél kan. 
Meedenken en snel acteren en reageren zijn 
bouwstenen voor een klantvriendelijke overheid.  

Ook de realisatie van een ondernemersdossier draagt bij aan het vergemakkelijken van 
aanvragen door ondernemers. Bij aanbesteding moet de gemeente er voor zorgen dat, 
indien mogelijk, de tendereisen zodanig zijn dat lokale bedrijven daar goed aan kunnen 
voldoen.  
 

Werken is de beste 
bestrijding van armoede 

Niet denken in problemen, 
maar in mogelijkheden 
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Om het ondernemersklimaat in Velsen te versterken is D66Velsen ook voorstander van het 
verder, door D66velsen geïnitieerde, uitrollen van bedrijfsinvesteringszones, de zogenaamde 
BIZ. Hierin werken ondernemers samen aan een aantrekkelijke en veilige omgeving. De 
gemeente blijft verantwoordelijk voor het basisniveau van de openbare ruimte, maar 
bedrijven kunnen samen zorgen voor verbeteringen die aansluiten bij de kansen van het 
gebied. Kortom, D66Velsen werkt aan meer werk en een beter ondernemersklimaat. 
 
4.3 Innovatie in Velsen 
D66Velsen ziet ook veel kansen in onze regio voor innovatie. Wij zijn sterk in techniek en 
mede door Techport wil D66Velsen onze regio ontwikkelen tot het technische hart van 
Nederland. De aanwezigheid van de veel maakindustrie in onze gemeente biedt daar alle 
kansen toe. Een belangrijke ontwikkeling voor onze regio is de circulaire economie, die 
D66Velsen op de kaart heeft gezet in Velsen. Wij zien nog te veel dat er sprake is van een 
weggooi-economie, waarbij spullen niet goed hergebruikt worden. D66Velsen zet daarom in 
op een regio waarin wij bewust omgaan met onze grondstoffen en niet meer zomaar 
weggooien, maar juist hergebruiken. 3D Printing neemt een enorme vlucht en biedt nieuwe 
kansen voor onze regio. Door in Techport startups en samenwerking te bevorderen kan dat 
een broedplaats worden voor innovatie. 
 
4.4 Haven en industrie in Velsen 
Bedrijvigheid in Velsen is er vooral in de staalindustrie, de maritieme en visserij sector, 
energie en offshore, ferry en cruisevaart. Deze bedrijvigheid kan niet los gezien worden van 
de bedrijvigheid in het totale Noordzeekanaalgebied. Samenwerking is daarom nodig en hier 
moet ook meer ruimte voor zijn. D66Velsen ziet hiervoor ruimte door verdichting en 
intensivering van de bestaande havengebieden. Ook zien wij kansen in de ontwikkeling van 
de Averijhaven zolang dit binnen de bestaande 
milieunormen blijft en dit de recreatieve kansen 
van strand ten noorden van de pieren niet 
beperkt.  
 
De bouw van de nieuwe grote zeesluis is van 
start gegaan en vordert snel. Een dergelijke 
zeesluis mag voor Amsterdam geen reden zijn 
om zijn eigen havens vol te bouwen met 
woningen en een nieuwe haven aan te leggen in 
Spaarnwoude (Houtrak). D66Velsen vindt dat de 
Houtrak gereserveerd moet worden voor intensievere recreatie en toerisme. Daarnaast 
vinden wij dat naast de verbetering van de vervoersverbindingen voor goederen en personen 
over water, ook de verkeersstromen aan land dienen te worden verbeterd. Volgens 
D66Velsen krijg je alleen dan de meeste voordelen voor de werkgelegenheid. 
 
4.5 Ondermijning 
De regio IJmond is een knooppunt met een internationale haven, een internationale grote 
automarkt en grote pleisterplaatsen zoals de Bazaar. In combinatie met een goede 
infrastructuur zijn wij daardoor economisch aantrekkelijk. Niet alleen bedrijven kijken echter 
naar deze gunstige ligging, maar ook criminelen vinden dit interessant. D66Velsen wil dat de 
gemeente meer regie gaat voeren op criminaliteit waar boven- en onderwereld elkaar 
ontmoeten, de zogenaamde ondermijnende criminaliteit. Daar waar ondermijning zich als 
verschijningsvorm voordoet, ziet men vaak panden verloederen en wordt er door 
buurtbewoners overlast ervaren. D66Velsen vindt dit een ongewenste ontwikkeling. 
Het Fabricius project zoals dat in de haven van Velsen heeft gedraaid is wat D66Velsen 
betreft een voorbeeld van hoe het moet 
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4.6 Detailhandel en horeca in Velsen 
De detailhandel en de horeca hebben het nog moeilijk, aankopen via internet nemen steeds 
meer toe. Het opknappen van de Lange Nieuwstraat en de Hoofdstraat in Santpoort hebben 
een impuls gegeven aan de winkelgebieden. Maar daarmee is het nog niet af. Blijvende 
aandacht voor de detailhandel is nodig, waarbij gevelfonds en winkelloods goede initiatieven 
zijn om een compact en levendig centrum te creëren. Initiatieven van de gezamenlijke 

winkeliers moeten door de gemeente worden 
gestimuleerd en waar mogelijk gefaciliteerd. 
Horecaondernemers met gezellige terrasjes zijn 
in het centrum van IJmuiden welkom. Het 
parkeren moet in IJmuiden zoveel mogelijk gratis 

blijven. D66Velsen vindt een goede bereikbaarheid via fiets en openbaar vervoer belangrijk 
voor onze centra. D66Velsen is verder blij met de markten in onze gemeente. Deze maken 
het winkelgebied levendig en trekken bezoekers aan voor het gehele winkelgebied. Ook de 
markten kunnen de hulp van de gemeente gebruiken om deze aantrekkelijk en levendig te 
houden. Voor Velserbroek ziet D66 graag dat de parkeerplaats bij het polderhuis 
opgewaardeerd wordt tot een echt plein. Een veelgehoorde wens voor Velserbroek is ook 
een gezellig café wat als ontmoetingsplek kan dienen. 
 
4.7 Toerisme in Velsen 
D66Velsen is trots op het programma IJmuiden Rauw aan Zee dat IJmuiden op de kaart zet 
als een avontuurlijke en actieve badplaats. Dit concept is al door vele ondernemers omarmd 
en geeft aan dat we daarmee op de goede weg zitten. Verdere uitrol van dit concept is van 
belang om Rauw aan Zee blijvend goed neer te zetten, ook op straat. Het onverkort uitrollen 

van de strategische agenda is voor ons dan ook 
vanzelfsprekend. 
 
Om Velsen op de kaart te zetten en te houden is 
voortzetting van het uitnodigend evenementenbeleid 
belangrijk. Spaarnwoude is een prachtige 
evenementenlocatie en nergens in Nederland zijn 
zoveel activiteiten mogelijk als op ons brede strand. 
Dat is uniek. De afgelopen jaren is dit al uitgewerkt 
en dit moet verder worden voortgezet. Natuurlijk 

mag dat niet teveel ten koste gaan van de andere kwaliteiten van het recreatiegebied 
Spaarnwoude. Er zal daarom voortdurend gezocht moeten worden naar de juiste balans 
tussen de meerwaarde van deze evenementen en het effect daarvan op de natuur en rust. 
Velsen heeft verder prachtige gebieden als Nationaal Park Zuid-Kennemerland en een uniek 
havengebied, wat naast werkgebied ook een toeristische attractie is en waar je lekker een 
vers gevangen visje kunt eten. D66Velsen is daarom optimistisch over het toerisme en 
recreatie in onze gemeente. 
 
 

Voor Velsen betekent dit: 
 

• Verder inzetten op initiatieven die jongeren en techniek met elkaar 
verbinden 

• Een inclusief beleid voor op de arbeidsmarkt, zodat iedereen een eerlijke 
kans krijgt om volop in de samenleving mee te doen 

• Ondernemers faciliteren in het ondernemen 
• Meer terrasjes op de Lange Nieuw stimuleren. 
• Volop inzetten op een meer circulaire economie. 
• Geen haven in de Houtrakpolder 

De detailhandel heeft 
blijvende aandacht nodig 
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• Aandacht voor ondermijning 
• Velsen verder op de kaart zetten als actieve gemeente met een 

aantrekkelijke badplaats en recreatiegebied 
• IJmuiden Rauw aan Zee verder doorontwikkelen en verankeren 
• Aandacht voor de detailhandel en ondersteuning daar waar nodig 
• Uitbreiden BIZ 
• Opwaarderen parkeerplaats bij polderhuis tot een echt plein 
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5. Goed onderwijs in Velsen 
 
Velsen is een gemeente die de jeugd veel kansen biedt om zich te ontwikkelen. Er zijn in 
Velsen goede scholen die kinderen de ruimte geven om hun talenten te ontdekken en deze 
te ontwikkelen. Niet voor elk kind is dit echter even makkelijk. D66Velsen ziet het als een 
taak van de gemeente dat sommige kinderen een duwtje in de rug krijgen. D66Velsen werkt 
dus aan betere en gelijke kansen voor alle kinderen om hun talenten optimaal te kunnen 
benutten, zodat alle kinderen op een prettige wijze kunnen leren en opgroeien in Velsen. 
 
5.1 Onderwijs in Velsen 
Onderwijs is een van de belangrijkste thema's voor D66Velsen. Onderwijs is de sleutel tot 
succes en persoonlijke groei. Wij zijn daarom voor het bevorderen van een doorlopende leer- 
en ontwikkelingslijn, zodat iedereen zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen. 

D66Velsen vindt dat dit al begint bij peuters, door 
voor- en vroegschoolse educatie bij kinderen 
waarbij een risico bestaat op achterstand. 
Hiermee kunnen (taal)achterstanden vroeg tegen 
worden gegaan waardoor iedereen een eerlijke 
kans krijgt om zich te kunnen ontwikkelen.  

 
Goed onderwijs heeft ook goede voorzieningen nodig. Er is de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting. Daar moet blijvend aandacht voor blijven. Voor een 
betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt moet samenwerking tussen scholen, 
onderzoeksinstellingen en bedrijven versterkt worden. De realisatie van Techport juichen wij 
dan ook toe. Het is een mooi voorbeeld waar Tata, het Nova college, het bedrijfsleven en de 
gemeente zich hard maken voor goed technisch onderwijs. Belangrijk in een regio waar de 
maakindustrie zo’n belangrijke rol speelt! Velsen kent bovendien 2 maritieme scholen met 
een bovenregionale functie. D66Velsen is daar trots op en steunt deze scholen met behoud 
van ieders verantwoordelijkheid.  
 
5.2 Brede scholen in Velsen 
D66Velsen is voorstander van zogenaamde brede scholen. Dat zijn scholen waar kinderen 
een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Naast het reguliere onderwijs biedt 
de brede school veelal ook zaken als kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse 
opvang, sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op individuele 
behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren en 

aanpakken. De gemeente kan hier een 
stimulerende rol in spelen, onder andere door de 
combinatiefunctionarissen die onderwijs, sport en 
cultuur verbinden.  
 
Ook het initiatief voor integrale kindcentra 
ondersteunen wij. De gemeente heeft ook een rol 
in het verbinden van onderwijs en zorg. Het 
passend onderwijs is een voorbeeld waaraan 
scholen, zorg en gemeente samen moeten 
werken. 
 

5.3 Laaggeletterdheid 
1 op 8 mensen in Nederland is laaggeletterd. In een maatschappij die steeds meer 
digitaliseert en men steeds afhankelijker wordt van de beheersing van de taal dreigt hierdoor 
een enorme tweedeling te ontstaan in de maatschappij. Het heeft gevolgen voor het vinden 
van werk maar ook voor de gezondheid en sociale contacten. Daarom vindt D66Velsen dat 

Onderwijs is de sleutel tot 
succes en persoonlijke 
groei 
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in Velsen laaggeletterdheid moet worden aangepakt. De bibliotheek kan hier een belangrijke 
rol in spelen. 
 
 

Voor Velsen betekent dit: 
 

• Goede huisvesting van onze schoolkinderen 
• Doorlopende leerlijnen 
• Goede verbindingen tussen onderwijs en zorg 
• Brede scholen en integrale kindcentra stimuleren 
• Trots uitdragen op ons technisch en maritiem onderwijs 
• Aanpak laaggeletterden 
• Streven naar 100% dekking voor de doelgroep Vroeg en Voorschoolse 

educatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

6. Werken aan een duurzame toekomst 
 
Velsen is een gemeente met grote natuurgebieden, parken en stranden. Velsen is echter ook 
een gemeente van zware industrie en scheepvaart, wat een belasting van het milieu 
betekent. Weinig regio’s in ons land hebben zoveel aspecten, maar ook zoveel 
tegenstellingen zo dicht bij elkaar. Dat betekent dat wij een bijzondere gemeente hebben, 
met bijzondere uitdagingen. D66Velsen zet in op verduurzaming om onze toekomstige 
generatie ook een mooi Velsen mee te geven. Wij zijn daarom blij met de nieuwe manier van 
afval ophalen en streven naar een Velsen waarin afval volledig wordt gescheiden en er echt 
circulair gedacht en gehandeld wordt. 
 
6.1 Luchtkwaliteit 
Zware industrie, scheepvaart en bijbehorende mobiliteit zorgen voor een grote belasting van 
het milieu. Ten aanzien van onze luchtkwaliteit lopen we tegen de acceptabele grenzen aan. 
Er zijn de afgelopen jaren wel grote verbeteringen doorgevoerd in productie, transport en 
uitstoot van schadelijke stoffen. Daarmee blijft de uitstoot weliswaar binnen wettelijke 
normen, maar zitten we over het algemeen wel aan de randen van wat mogelijk en wenselijk 
is. D66Velsen is blij met de IJmondiale aanpak van onze luchtkwaliteit in het Platform Milieu 
en Gezondheid, met hulp van de provincie. Het 
aanpakken van de luchtkwaliteit is immers iets 
dat je beter bovenregionaal kunt oppakken. 
 
Bij uitstoot van schadelijke stoffen denken we in 
eerste instantie aan de zware industrie in Velsen, 
door onder andere Tata Steel. In de afgelopen decennia zijn hiervoor al goede maatregelen 
genomen, zoals stofdoeken die dagelijks vrachtwagens vol aan fijnstof opvangen. D66Velsen 
is dan ook trots dat Tata Steel het schoonste staalbedrijf ter wereld is, maar we kunnen nog 
veel meer doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo maakt D66Velsen zich al jaren hard 
voor het realiseren van walstroom, bijvoorbeeld voor de cruiseschepen die nu met walmende 
schoorstenen in de haven liggen. Met de overwegend zuidwestelijke wind waait dit over Oud-
IJmuiden heen. Schonere alternatieven zoals walstroom of LNG kunnen in de toekomst 
hiervoor een oplossing bieden, omdat dan de generatoren niet meer op olie hoeven te 
draaien. Voor de binnenvaart en de visserij is al walstroom beschikbaar gemaakt, net als in 
enkele delen van de haven van IJmuiden, waar D66Velsen erg blij mee is. 
 
6.2 Schiphol 
Schiphol vormt in onze gemeente ook een grote belasting voor het milieu, zowel in termen 
van klimaatverandering als in overlast voor omwonenden (lawaai, fijnstof). Daarom moet 
worden gezocht naar een balans, enerzijds tussen marktwerking en overheidsinterventie en 
anderzijds tussen economische baten en veiligheid, milieu en natuur. Dit betekent dat 
Schiphol alleen verder kan groeien als de belasting van het milieu en de overlast voor 
omwonenden aantoonbaar worden verminderd en economische toegevoegde waarde 
aantoonbaar wordt vergroot 
 
6.3 Schone energie 
D66Velsen ziet nog veel kansen voor de energievoorziening in onze regio. Denk aan meer 
windturbines langs het Noordzeekanaal, stimuleren van het opwekken van zonne-energie bij 

bedrijven en particulieren en het stimuleren van 
nieuwe vormen van energieopwekking zoals 
geothermie en energie uit het riool. Wij zijn er dan 
ook trots op dat het Vellesan College in Velsen al 
door geothermie en energie uit het riool 
verwarmd en afgekoeld wordt. D66Velsen vindt 

Verbetering van 
luchtkwaliteit kan het beste 
regionaal 

D66Velsen streeft naar 
energieneutrale 
gemeentelijke gebouwen 
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ook dat de gemeente zelf hierin een voorbeeldrol kan spelen. Wij streven daarom naar 
energieneutrale gemeentelijke gebouwen. 
 
6.4 Afval is grondstof 
Ook ziet D66Velsen voor de overheid een rol om te werken aan bewustwording van 
duurzaamheid in de samenleving. Een betere en schonere toekomst komt niet alleen van 
bedrijven en overheden. D66Velsen is daarom een groot voorstander van het beter scheiden 
van afval. Door beter afval te scheiden, zorgen wij voor een beter milieu en daarnaast gaan 
mensen het ook in de portemonnee merken doordat de afvalstoffenheffing daarmee omlaag 
kan gaan.  
 
Hergebruik moet op alle fronten worden gestimuleerd. D66Velsen is groot voorstander van 
circulaire economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om 

herbruikbaarheid van producten en grondstoffen 
te maximaliseren en waardevernietiging te 
minimaliseren. Dat is fundamenteel anders dan 
het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen 
worden omgezet in producten die aan het einde 
van hun levensduur worden vernietigd. Het is aan 

de gemeente om dat zelf in praktijk te brengen maar ook dit beleid uit te dragen. Bijvoorbeeld 
bij de eigen inkoop maar ook door het stimuleren en binnenhalen van bedrijven die hierin 
actief zijn. 
 
6.5 Natuur 
Naast industrie kent Velsen ook veel mooie natuur. In het zuiden het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, een prachtig natuurgebied. Naar het oosten ligt een groot recreatiegebied 
waar eindeloos gefietst en genoten kan worden van rust en ruimte. Langs de randen van het 

duin liggen verder prachtige buitenplaatsen en 
van noord naar zuid een aaneengesloten open 
gebied dat eindigt bij een bijzonder monument: de 
Ruïne van Brederode. Eigenlijk is Velsen Holland 
op z’n smalst. Weinig regio’s in ons land hebben 
zoveel aspecten, maar ook zoveel tegenstellingen 
zo dicht bij elkaar.  
 
Het is daarom een uitdaging om natuur en milieu 
in stand te houden en te verbeteren, maar dit 
vindt D66Velsen wel een prioriteit. Om Velsen ook 
mooi te houden voor toekomstige generaties, 
moeten we verantwoord omgaan met de groene 

gebieden en deze waar mogelijk vergroten. Natuurgebieden zijn beschermd, maar juist de 
overgang van natuur naar wonen en werken staat voortdurend onder druk. Denk aan de 
duinzoom, de overgang van duinen naar dorpen en steden. Deze landschappelijk 
waardevolle gebieden verdienen openheid en bescherming. Voor D66Velsen is het 
vanzelfsprekend dat er in de (beschermde) natuurgebieden niet gebouwd wordt en je er 
geen wegen door aanlegt. Voor D66Velsen is het 
in stand houden en versterken van natuur al een 
doel op zich. 
 
6.6 Recreëren in Velsen 
Met alle bijzondere natuur in Velsen, is Velsen 
ook een geweldige plek om te recreëren. Zo hebben wij met Spaarnwoude een bijzondere 
plek waar je eindeloos kunt recreëren. D66Velsen vindt dit een plek die wij moeten koesteren 
en is daarom niet blij met de bezuinigingen op het Recreatieschap Spaarnwoude. D66Velsen 

In natuurgebieden wordt er 
niet gebouwd of een weg 
aangelegd 

D66Velsen is een groot 
voorstander van een 
circulaire economie 
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is zelfs bereid meer geld uit te geven aan het onderhoud van Spaarnwoude. Het is van 
belang de andere deelnemers in het recreatieschap ook daarvan te overtuigen. 
 
 

Voor Velsen betekent dit: 
 

• Aandacht blijven houden voor de luchtkwaliteit 
• Schepen op walstroom of andere schone alternatieven 
• Zorgen voor energieneutrale gemeentelijke gebouwen 
• Inzetten op volledige scheiding van afval 
• Bedrijven aantrekken die een actieve rol hebben in de circulaire 

economie  
• Bereid om meer geld uit te geven aan recreatiegebied Spaarnwoude 
• De natuur beschermen 
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7. Prettig wonen en leven in Velsen 
 
Velsen is een fijne gemeente om in te wonen, dat blijkt er wel uit dat wij op de 6de plaats 
staan van meest gelukkige gemeenten. En dat is ook niet gek. Velsen is een gemeente met 
veel groen, diversiteit, werkgelegenheid en goede wegen. Mensen hebben iets voor elkaar 
over. Als je een keer naar een grote stad wil, ben je via de R-Net snelbus zo in Haarlem en 
via de trein zo in Amsterdam. Dit maakt de regio divers. D66Velsen beschouwt dit als een 
kwaliteit van Velsen. Wonen, werken en recreëren naast elkaar is een waarde die we moeten 
koesteren. 
 
7.1 Leven in Velsen 
D66Velsen is van mening dat wonen en bedrijvigheid elkaar niet in de weg hoeven te zitten. 
Via afspraken over geluidsbelasting en luchtkwaliteit zorgen we voor ruimte voor beiden. Ook 
is het op een andere manier bouwen van woningen, met bijvoorbeeld een tweede gevel, of 
met een stille slaapkamer, een optie die we moeten onderzoeken. Binnenkort komt er met de 
omgevingswet ook meer ruimte voor een eigen afweging daarin. 
D66Velsen is verder van mening dat een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft 
gekregen (statushouder), net zo goed Velsenaar is. Wij vinden het daarom van belang dat zij 
ook kunnen wonen, werken en meedoen in onze gemeente. Het is voor een goede en snelle 
integratie ook van belang dat statushouders gespreid worden over de gemeente en niet 
allemaal bij elkaar geplaatst worden. D66Velsen ziet dat er in Velsen veel gedaan wordt om 
mensen die zijn gevlucht voor verschrikkelijke situaties te helpen. Bijvoorbeeld door het 
inzamelen van spullen, het geven van taalles, en andere manieren waarop wordt geholpen 
met integreren. Wij zijn daarom trots op Velsen!  
 
7.2 Veiligheid 
Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. 
D66Velsen wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken 
over hoe zij hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente. 

D66Velsen wil dat de gemeente zorgt voor de 
veiligheid van haar inwoners. Maar dat kunnen 
overheden niet alleen. Inwoners kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de sociale 
veiligheid in onze buurten door te participeren in 
buurtprojecten.  

D66 is voorstander van legalisering van de wietteelt, het voorkomt criminaliteit en gevaarlijke 
situaties door illegale kweek. Bovendien betekent legalisering ook controle op de kwaliteit 
van wiet en dat is dan weer van belang voor de gezondheid van mensen. 
 
7.3 Voorzieningen in Velsen 
Een uitdaging voor de toekomst is het op peil houden van voorzieningen in de kernen. De 
gemeente heeft maar beperkte invloed op voorzieningen als een supermarkt of een bakker. 
Op gebieden als cultuur, gemeenschap, sport, welzijn en zorg is deze invloed al groter. Het 
multifunctioneel gebruik van gebouwen is hier een goed voorbeeld van. Door het stimuleren 
van bredere en intensievere samenwerking tussen organisaties kan er niet alleen gebruik 
gemaakt worden van elkaars kwaliteiten en kennis, maar ook van elkaars fysieke ruimten. 
 
7.4 Bouwen in Velsen 
Om te zorgen dat iedereen een eerlijke kans heeft om een woning in Velsen te krijgen, moet 
het woningaanbod in Velsen wel aansluiten bij de vraag. Aangezien de samenleving 
verouderd en mensen wel graag in het eigen huis blijven wonen, is het van belang om 
levensloopbestendig te bouwen. Om eenzaamheid te verminderen zijn wij erg enthousiast 
over complexen zoals in de Roos en Beeklaan, waar vitale ouderen samen wonen en veel 
activiteiten organiseren. Ook willen we graag experimenteren met het wonen in hofjes. Daar 

Buurtprojecten kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren 
aan veiligheid 
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waar ouderen steeds ouder worden maar niet meer geheel zelfstandig kunnen of willen 
wonen, kan wonen in een hofje een uitkomst zijn.  
D66Velsen ziet daarnaast dat er veel vraag is naar goedkope sociale huurwoningen en 
particuliere huurwoningen onder de €1200. Voor met name jongeren is het vinden van 
passende huisvesting een probleem. Wij zullen bij planvorming inzetten op de huisvesting 

van deze doelgroepen. Om ontwikkelingen in 
Velsen mogelijk te maken, zien wij wel de 
noodzaak om de parkeernormen en het 
parkeerbeleid te herzien. Dat een bestaand 
gebouw niet aan de huidige parkeernormen moet 

voldoen, maar nieuwbouw met dezelfde hoeveelheid woningen op dezelfde plek wel, is niet 
uit te leggen. Verder staan wij nog steeds achter de Visie op Velsen, waarin het behoud van 
de kernen voorop staat en waarin we vooral inzetten op woningbouw in IJmuiden, waarbij we 
ook de hoogte in willen bouwen om zo optimaal gebruik te maken van bouwmogelijkheden. 
 
7.5 Duurzaam bouwen 
D66Velsen ziet dat er graag mensen in Velsen willen wonen en wij zijn er dan ook 
voorstander van om meer woningen te bouwen. Wij vinden hierbij echter wel een paar 
spelregels heel belangrijk. Ten eerste willen wij niet dat er gebouwd wordt tussen de dorpen 
in Velsen. De kernenstructuur in Velsen is wat Velsen uniek maakt en wij willen dit behouden. 
Ten tweede wil D66Velsen niet dat er gebouwd wordt in het groen. Ook vindt D66Velsen het 
belangrijk om bij nieuwbouw de focus te hebben op duurzaam bouwen en circulair bouwen, 
met altijd het grotere idee van de circulaire economie in het achterhoofd. Dat betekent dat 
wat D66Velsen betreft de woningen en gebouwen energieneutraal worden opgeleverd. Dat 
kan bijvoorbeeld door gevels en daken op een manier te ontwerpen waardoor er (zonne-
)energie opgewekt kan worden en ze niet meer op het gasnet aan te sluiten. Voor de 
bestaande bebouwing is het zaak om vrijheid te geven waar dat kan. Maar ook dat gebouwd 
wordt met hergebruik van de materialen. Eigen 
duurzame initiatieven van eigenaren moeten wat 
D66Velsen betreft worden gefaciliteerd.  
 
7.6 Kustvisie 
Een specifieke ontwikkeling die wij graag willen benoemen, is de Kustvisie. Wij ondersteunen 
van harte het initiatief om een prachtig kustdorp IJmuiden aan Zee te ontwikkelen in het 
gebied rondom de jachthaven. D66Velsen denkt dat dit een nieuwe impuls geeft aan ons 
kustgebied en we realiseren niet alleen veel woningen, waaronder recreatiewoningen, maar 
ook een uniek nieuw dorp aan de kust. Uniek omdat het ook buitendijks is zodat innovatief 
bouwen en gericht op de stijgende zeespiegel klimaatadaptief gebouwd zal moeten worden. 
De natuurwaarden moeten wij hierbij zeker in het oog houden, wij willen daarom niet dat er in 
het duingebied gebouwd gaat worden. 
 

Voor Velsen betekent dit: 
 

• Volop inzetten op het duurzaam en klimaatadaptief bouwen van het 
kustdorp IJmuiden aan zee 

• Experimenteren met hofjes 
• Ondersteunen initiatieven van bewoners en bedrijven die bijdragen aan 

de veiligheid 
• Niet bouwen tussen de kernen 
• Statushouders volop laten meedoen 
• Zoveel mogelijk bouwen met circulaire principes 
• Meer goedkope sociale huurwoningen en duurdere particuliere 

huurwoningen 

Bij nieuwbouw de focus 
leggen op circulair bouwen 

Meer inzetten op betaalbare 
woningen voor jongeren  
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8. Vervoer in Velsen 
 
In een bedrijvige en dichtbevolkte regio als de IJmond is goede en veilige mobiliteit en goede 
bereikbaarheid van essentieel belang. Daarbij is het van belang om altijd te zoeken naar de 
juiste balans tussen leefbaarheid, veiligheid en een 
goede doorstroming. Dat is in de IJmond niet 
eenvoudig. Door de unieke mix van bebouwing, 
natuur en recreatiegebieden kan er bijvoorbeeld 
niet zomaar een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd 
worden. De uitdaging is dan ook om juist de 
bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk in te 
zetten. Juist de gemeente kan optreden als 
regisseur om verschillende vormen van vervoer 
goed op elkaar aan te laten sluiten. Er zijn als het 
om mobiliteit gaat een viertal hoofdzaken die wat 
D66Velsen betreft de aandacht verdienen: 
 

• De fiets 
• Openbaar vervoer 
• De auto 
• Toegankelijke inrichting 

 
8.1 De fiets 
D66Velsen ziet het liefst dat men vaker de fiets pakt. Door vaker met de fiets te gaan en dus 
te auto te laten staan, kunnen inwoners zelf een bijdrage leveren aan een rustigere, 
schonere en veiligere leefomgeving. Daarnaast is fietsen ook nog eens erg gezond, 
waardoor het in veel gevallen op meerdere vlakken een uitstekend alternatief is voor een ritje 
met de auto. Daarvoor is het natuurlijk wel 
belangrijk dat er een goed netwerk ligt van veilige 
en goed onderhouden fietspaden. Deze dienen 
logisch op elkaar aan te sluiten. Zaken die daarbij 
een belangrijke rol spelen, zijn bijvoorbeeld veilige oversteekplaatsen, goede verlichting ’s 
nachts en duidelijke bewegwijzering. D66Velsen wil ook kijken hoe wij met slimme 
technieken stoplichten kunnen verbeteren om fietsers van dienst te zijn. Van initiatieven om 
het fietsen te stimuleren, zoals ‘IJmond Bereikbaar’, zijn wij ook van harte voorstander. 
D66Velsen streeft ernaar om van de IJmond de meest fietsvriendelijke regio van het land te 
maken!  
 
8.2 Openbaar vervoer 
Een alternatief voor de auto, zeker voor de langere afstanden, is het openbaar vervoer. 
Binnen de IJmond is al een goed netwerk van verschillende vormen van openbaar vervoer 

aanwezig. De R-net lijnen zijn een groot succes. 
Het is van belang dit niet alleen zo te behouden, 
maar ook om voortdurend te kijken hoe het beter 
kan. Een van de aandachtspunten daarbij is de 
Kennemerlijn. Vooral in de spits zijn de treinen 
vaak overvol. Het openbaar vervoer vormt pas écht 
een volwaardig alternatief voor de auto, wanneer 
het minstens zo comfortabel is. Een overvolle trein 
is dat niet. Daarom zal D66Velsen zich volop 
inzetten voor een verbetering van de Kennemerlijn, 
waarbij alle stations behouden worden. Ook is het 

van belang om het station Santpoort Noord verder te ontwikkelen als de OV toegang naar 
het Nationaal Park. Zo versterken we de Kennemerlijn en bevorderen we het toerisme. 

D66Velsen ziet het liefst dat 
men vaker de fiets pakt 
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Station Santpoort Noord is als pilot binnen de MRA al uitgewerkt als buitenpoort. Het is nu 
zaak om met partners te onderzoeken hoe we dit verder kunnen brengen. 
 
Als het gaat om openbaar vervoer vindt D66Velsen het jammer dat de grootste weg in onze 
regio niet meer gebruikt wordt: de waterweg. De snelle bootverbinding tussen de IJmond en 
Amsterdam over het Noordzeekanaal was een zeer gewaardeerde vervoersmogelijkheid van 

en naar de hoofdstad. Niet alleen voor onze 
eigen inwoners, maar ook voor dagjesmensen en 
toeristen. D66Velsen heeft zich de afgelopen 
jaren dan ook ingezet, en zal dat ook de 
komende jaren blijven doen, voor een nieuwe 
verbinding over het water naar Amsterdam. 

 
8.3 De auto 
De auto is ook in onze regio nog altijd veruit het meest gebruikte vervoersmiddel, terwijl dat 
niet altijd nodig is. Vaak gaat het vooral om korte ritjes. Daarnaast vormt de luchtkwaliteit in 
de IJmondregio een aandachtspunt. D66Velsen wil daarom stimuleren dat inwoners minder 
vaak de auto pakken, en juist vaker op de fiets stappen of gebruik maken van het openbaar 
vervoer. Voor de automobilisten die er zijn moet de infrastructuur natuurlijk wel goed op orde 
zijn, zodat zij zo min mogelijk in de file komen te staan. Er is immers niets zo inefficiënt en 
vervuilend als een stilstaande auto. Het gebruik van elektrische auto’s neemt toe en er is 
daarom aandacht nodig voor voldoende laadpalen. Wel mag daardoor de parkeerdruk in een 
wijk niet toenemen. D66Velsen wil graag faciliteren dat mensen gebruik gaan maken van 
deelauto’s. Dat is namelijk ook een oplossing voor de parkeerproblematiek die in veel wijken 
aanwezig is. D66Velsen wil daarom een herziening van het parkeerbeleid waarbij ook 
gekeken moet worden naar blauwe zones, parkeernormen en vergunningen. 
 
8.4 Toegankelijke inrichting 
Bij mobiliteit denkt D66Velsen in de breedste zin des woords. Dat betekent dat wij ons ook in 
willen zetten voor een goede mobiliteit voor hen die dat van zichzelf wat minder zijn. 
Bijvoorbeeld ouderen, mindervaliden, personen 
die slechthorend of slechtziend zijn, maar ook 
ouders met kinderwagens zijn gebaat bij een 
inrichting van de openbare ruimte die zoveel 
mogelijk voor iedereen toegankelijk is. Een 
inrichting van de openbare ruimte op een manier dat iedereen volwaardig deel uit kan maken 
van de samenleving; daar staat D66Velsen voor. Pas dan kun je spreken over een goede 
mobiliteit voor álle inwoners. 
 
 

Voor Velsen betekent dit: 
 

• Het behouden van de spitspont tussen Velsen-Noord en IJmuiden voor 
fietsers. 

• Meer snelfietsroutes. 
• Voldoende fietsparkeerplaatsen. 
• Faciliteren elektrische laadpalen. 
• Inzetten voor een verbetering van de Kennemerlijn. 
• Blijven inzetten op vervoer over water. 
• Vervoersknooppunten verbeteren zodat het wisselen tussen 

vervoersmiddelen (fiets, auto, OV) makkelijker en efficiënter wordt. 
• Toegankelijk inrichten van de openbare ruimte. 

We blijven ons inzetten 
voor vervoer over water 
naar Amsterdam 

Een openbare inrichting die 
voor iedereen toegankelijk is 
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9. Velsen sportief en in beweging 
 
D66Velsen wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel 
van de samenleving. Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage 
aan kan leveren is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Sporten en 
bewegen is goed voor mensen. Het is gezond, het voorkomt dat mensen ziek worden en 
verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien komen mensen 
met verschillende achtergronden en van alle leeftijden met elkaar in contact op het sportveld 
en in het park. Sport en bewegen voorkomt tweedeling; het brengt mensen samen én zorgt 
voor gelijke (ontwikkellings)kansen. 
 
9.1 Sporten 
Sport is goed voor gezondheid, leerprestaties, weerbaarheid en de psychische en 
motorische ontwikkeling. De kans dat mensen voldoende bewegen, is bovendien veel groter 
als zij daar al jong mee beginnen. D66Velsen vindt daarom dat scholen voldoende aandacht 
moeten hebben voor sport. Sport moet ook voor 
iedereen toegankelijk zijn, ongeacht afkomst, 
financiële draagkracht of lichamelijke conditie. 
Ouders die niet over voldoende financiële 
middelen beschikken om hun kind mee te laten 
doen aan sport, moeten tegemoet gekomen worden in de kosten voor sport voor hun 
kinderen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er buurtsportcoaches zijn die kinderen en 
jongeren in de wijk motiveren om meer te bewegen en kennis te laten maken met de diverse 
sportmogelijkheden en verenigingen.  
 
Het is van belang dat sportvelden zoveel mogelijk in de buurt van scholen liggen om 
optimaal de kansen te benutten tussen sport, bewegen en onderwijs. D66Velsen streeft 

daarbij naar multifunctionele openbare sportvelden die 
ook geschikt zijn voor de individuele sporter en 
uitnodigen tot bewegen. D66Velsen werkt ook aan 
voldoende aanbod van speelvoorzieningen en 
speelruimte. Onze visie is dat speelplekken in een wijk 
waar kinderen met een beperking wonen, ook voor deze 
kinderen toegankelijk moeten zijn.  
 

Bijzonder is dat de aan de Sportclub Telstar gelieerde succesvolle stichting “Telstar thuis in 
de wijk” jongeren met een leerachterstand tijdelijk een duwtje in de rug kan geven. Dit 
‘Playing for Success’ is uitgerold en is inmiddels in Velsen al succesvol gebleken. Ook 
andere initiatieven op bijvoorbeeld het gebied van het vinden van werk of stage zijn 
succesvol gekoppeld aan Telstar ‘Thuis in de Wijk’ en worden steeds meer IJmondiaal 
opgepakt. Dat vindt D66Velsen de meerwaarde van de club Telstar. Het stimuleert de jeugd 
tot sporten en is een broedplaats aan het worden voor maatschappelijke initiatieven door het 
netwerk eromheen.  
 
9.2 Bewegen 
Steeds meer mensen zijn te zwaar. Obesitas dreigt de nieuwe volksziekte te worden. 
D66Velsen vindt goede voorlichting over voeding voor de jeugd van groot belang, preventie 
is daarbij essentieel. Daar hoort ook een uitdagende omgeving bij die aanzet tot bewegen. 
Dus voldoende speelgelegenheden voor kinderen die uitnodigen tot bewegen. 

Wandelknooppunten, fietsknooppunten en 
routes nodigen uit tot een rondje rondom de 
eigen leefomgeving en zijn ook nog eens goed 
voor bezoekers van onze mooie gemeente. 
Initiatieven van bewoners om bewegen en 

Ieder kind moet de kans 
krijgen te kunnen sporten 

Een inrichting van de 
openbare ruimte die 
uitnodigt tot bewegen 
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gezond leven te bevorderen moeten worden gestimuleerd. Het GIDS (gezond in de stad) 
project wat nu in Zee en Duinwijk wordt ontwikkeld kan goede voorbeelden opleveren voor 
de andere wijken in Velsen. Daarbij gaat het niet alleen om bewegen, maar ook om gezonde 
voeding.  
 
9.3 Zwembad de Heerenduinen 
D66Velsen hecht veel waarde aan het zwembad in Velsen. In onze waterrijke omgeving is 
het van belang dat iedereen kan zwemmen. Een zwembad in de gemeente is daarbij een 
eerste voorwaarde. D66Velsen is voor het voortzetten van het vangnet voor het 
zwemdiploma zodat ieder kind in Velsen een zwemdiploma kan behalen. Het project 
Swimming’s Cool wat destijds is uitgerold leert kinderen weer kennis maken met het 
zwembad en versterkt de verenigingen.  
 

Voor Velsen betekent dit: 
 

• Sporten bij een vereniging moet voor alle kinderen mogelijk zijn 
• Aandacht voor bewegen in de wijk 
• Goede toegankelijke sportaccommodaties 
• Voor kinderen met beperking, moeten speeltuintjes in hun wijk daarop 

ingericht zijn 
• Omarmen initiatieven die bewegen bevorderen 
• Zoveel mogelijk inzetten op multifunctionele sportaccommodaties 
• Alle kinderen in Velsen moeten een zwemdiploma kunnen halen 
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   10. Waarde hechten aan kunst en cultuur 
 

Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen; niet alleen als individu, maar ook als onderdeel 
van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben 
niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken Velsen 
als gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te ondernemen, of als toerist te 
bezoeken.  
 
10.1 Kunst en cultuur in Velsen 
Kunst en cultuur is zeer breed, het gaat hierbij over 
erfgoed, gebouwen, tuinen, musea, kunstobjecten 
in de openbare bibliotheek en gebouwen, maar 
ook immaterieel erfgoed, zoals muziek, dans en 
theater. Cultuur is van grote waarde voor onze 
samenleving, aangezien cultuur verbindt. 
D66Velsen wil daarom dat kunst en cultuur hoog 
op de agenda blijft staan. In Velsen werken we hier 
onder meer aan door middel van kunst- en 
cultuurlessen op scholen. Wij vinden ook dat 
culturele instellingen zoals het Kunstencentrum en Stadsschouwburg hierin een rol hebben. 
Het in stand houden van een culturele infrastructuur is een taak van zowel inwoners, 
bedrijven als overheid.  
 
Van alle kunstwerken en culturele activiteiten in de openbare ruimte moet gemakkelijk 

informatie te vinden zijn. Dit maakt het ook voor 
bezoekers van onze gemeente interessanter om 
deze kunst- en cultuuruitingen te bezoeken. 
D66Velsen is ook voorstander van het bieden 
van mogelijkheden om tijdelijke ateliers in te 
richten voor kunstenaars.  

 
 
10.2 Theaters in Velsen 
De doorstart van het Witte theater door een ondernemer is helaas niet gelukt. Dat is jammer. 
Het voornemen om het Witte theater te verkopen steunen wij. Wel zet D66Velsen vooral in 
op de inhoud en moet het niet worden verkocht aan de hoogste bieder. Meer 
maatschappelijke waarde moet het uitgangspunt zijn!  
 
D66Velsen blijft het van belang vinden dat de Velsense kunstverenigingen hun voorstellingen 
kunnen blijven doen. Gelukkig zijn er vele vormen van intieme theatervloeren te vinden in 
Velsen. Zo hebben veel van onze scholen zelf inmiddels mooie voorzieningen die zij ook 
beschikbaar stellen aan de amateurgezelschappen. Met het Mosterdzaadje en het Thalia 
Theater hebben we in Velsen bovendien ook bijzondere kleinere theatervloeren. Een rijk 
aanbod dus waar we trots op mogen zijn.  
 
Onze schouwburg geeft een belangrijke meerwaarde aan het wonen in Velsen en is een spil 
in het culturele leven van onze gemeente. De Schouwburg heeft door de crisis moeilijke 
tijden gekend. Wij zetten in op een stadsschouwburg die toekomstbestendig is. En willen 
daar ook in investeren. 
 
Tot slot dient Velsen als natuurlijk decor voor 
onze evenementen, het Havenfestival maar ook 
de Week van de industriecultuur zijn daar mooie 
voorbeelden van. Dat willen wij blijven 

Cultuur verbindt en is 
daarom van grote waarde 
voor de samenleving 

Evenementen zoals het 
Havenfestival stimuleren 
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stimuleren. Dat vele filmopnames met Velsen als decor plaatsvinden is ten slotte ook iets om 
trots op te zijn! 
 
10.3 Musea in Velsen 
Velsen kent een aantal musea. Het 
Pieter Vermeulen museum, het Zee- 
en Havenmuseum en het 
Bunkermuseum zijn allemaal musea 
die het verhaal vertellen van Velsen. 
Van de pionier Pieter Vermeulen die 
de grondlegger was in Velsen voor 
Natuur en Milieueducatie. De 
geschiedenis van IJmuiden, waar 
de pieren in datzelfde verleden 
zorgden voor ontwikkeling van een 
haven voor de visserij, een 
geschiedenis die heel beeldend 
vertelt wordt in ons zee- en 
havenmuseum. En het bunkermuseum, dat de verhalen vertelt over de strategische ligging 
van IJmuiden en van de vele bunkers die onlosmakelijk deel uitmaken van het landschap in 
onze gemeente. D66Velsen hecht veel waarde aan deze musea en is voor behoud en 
gelooft dat er nog meer uitgehaald kan worden. Dat betekent voor D66Velsen wel dat 
vernieuwing noodzakelijk is, maar ook dat deze parels aan elkaar verbonden moeten 
worden. 
 
Inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor een kust- en innovatiecentrum aan de kust, 
BRAK genaamd. D66Velsen omarmt dit initiatief en ziet daarin een uitgelezen kans om daar 
het gedachtegoed van Pieter Vermeulen onder te brengen aan de kust. Natuur en Milieu-
educatie kunnen daar een mooie plek krijgen, geïntegreerd in de omgeving. Maar ook is het 
dé plek om de relaties met de andere musea te versterken, bunkermuseum en Zee en 
havenmuseum liggen om de hoek en maken daar onlosmakelijk deel van uit, ieder vanuit de 
eigen invalshoek. Ook kan de bouw van het nieuwe dorp IJmuiden aan Zee, waarin moet 
worden omgegaan met het klimaat en de omgeving daar mee verbonden worden. 
 
Wat de bunkers betreft wil D66Velsen dat er een integraal plan komt hoe we hier mee willen 
omgaan en hoe we dit willen laten zien. Sommige bunkers hebben een beschermde status 
anderen (nog) niet. Er is binnen Velsen, maar ook daar net buiten, veel te zien en te 
vertellen. Wij pleiten voor meer aandacht daarvoor in combinatie met de forten van de 
Amsterdamse waterlinie. Samenwerken met omliggende gemeenten en de provincie is 
hierbij van belang. Onze droom zou zijn de U-boot bunker om te  bouwen tot internationaal 
bezoekerscentrum voor de Atlantic Wall. 
 
10.4 Monumenten in Velsen 
Hoewel Velsen een relatief jonge gemeente is, zijn er toch vele monumenten te bewonderen. 

Dat ons mooie stadhuis inmiddels rijksmonument is 
geworden bewijst dat ook. D66Velsen vindt het van 
belang om het monumentenbeleid te vernieuwen en 
te herijken. Zo zou er meer aandacht moeten zijn 
voor de gebouwen rondom het stadshuis die feitelijk 
onlosmakelijk daarmee zijn verbonden. Maar ook 
elders zijn er in onze gemeente gebouwen en 
monumenten te vinden die meer aandacht en 
bescherming verdienen. D66Velsen wil dan ook 
inzetten op een sterk en vernieuwd monumenten 
beleid, waarbij we ook met trots uitdragen welke 
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mooie gebouwen, tuinen en andere parels we hier hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Ruïne 
van Brederode, landgoederen als Beeckestijn, Velserbeek en Duin en Kruidberg, maar ook 
de stelling van Amsterdam, waaronder het Forteiland. D66Velsen vindt dat we zuinig moeten 

zijn op deze stukken erfgoed door de 
kenmerkende waarden ervan te waarborgen. Zo 
heeft D66Velsen zich in de afgelopen periode 
vaak ingezet om bijvoorbeeld de karakteristieke 
omgeving rondom de Ruïne van Brederode te 
behouden. 

 
10.5 Kunst- en cultuureducatie 
D66Velsen vindt het belangrijk dat kunst en cultuureducatie vroeg begint en voor iedereen 
toegankelijk is. Daarom zijn wij blij met de cultuurcoaches en de samenwerking met het 
kunstencentrum daarin. Cultuurcoaches zorgen ervoor dat leerlingen op jonge leeftijd al 
actief in aanraking komen met diverse vormen van kunst. Dat is belangrijk voor de 
ontplooiing van het individu. Ook hier is veel particulier initiatief en dat is prima en zorgt voor 
verscheidenheid in het aanbod. 
 
10.6 Bibliotheek 
Een bibliotheek vindt D66Velsen van grote waarde. Velsen kent een mooie bibliotheek in het 
centrum van IJmuiden en een nevenvestiging in Velserbroek. Steeds meer zien wij op 
diverse plaatsen in de gemeente initiatieven 
ontstaan voor kleinere buurt bibliotheken, 
gerund door vrijwilligers. Dat juichen wij toe. 
D66Velsen vindt het van belang dat de 
bibliotheek ook goede arrangementen aangaat 
met de scholen. Beheersing van het Nederlands 
is noodzakelijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom vindt D66Velsen het ook 
van groot belang dat de bibliotheek een grote rol speelt in de taalontwikkeling. 1 op de 8 
Nederlanders is laaggeletterd, dat willen we anders! 
 
10.7 Gebouwen 
Veel van de culturele functies zitten verspreid over Velsen in diverse gebouwen, dat geldt 
ook voor andere maatschappelijke functies. D66Velsen is voorstander van optimale invulling 
van de gebouwen. Geld geven wij liever uit aan functies dan aan stenen. 
 
 

Voor Velsen betekent dit: 
 

• Ruim baan voor doorontwikkeling van BRAK 
• Mogelijkheden bieden voor inrichten tijdelijke ateliers 
• Meer aandacht voor het erfgoed uit de tweede wereldoorlog 
• Musea met elkaar verbinden om er nog meer waarde uit te halen 
• Herijking monumentenbeleid, parels van Velsen moeten beschermd 

worden 
• Stadsschouwburg is theater van de toekomst 
• Bibliotheek een belangrijke rol in het tegengaan van laaggeletterdheid 

 
 

 
 
 

Onze monumenten 
verdienen aandacht en 
bescherming 

De bibliotheek speelt een 
belangrijke rol bij aanpak 
laaggeletterdheid  
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11. Onze punten op een rijtje  

In dit hoofdstuk kunt u al onze concrete punten nog eens overzichtelijk terugvinden. 
 
Besturen voor en met Velsen 

• Participatie van inwoners  
• Ruimte geven aan burgerinitiatieven en deze ondersteunen 
• Een onderzoek doen naar een fusie in de IJmond 
• Dienstverlening verbeteren en digitaliseren 
• Een onafhankelijke rekenkamer 
• Afval Breng station ook zondag open 
• Lokale lasten worden niet ingezet om tekorten te dichten 

 
Zorgen voor goede zorg 

• De scheiding 18+ en 18- wegwerken 
• Preventie in de zorg realiseren 
• Extra aandacht voor kinderen in armoede 
• Werken aan toegankelijkheid voor mensen met fysieke beperking 
• Geld om de samenhang in buurten te versterken 
• Levensloopbestendig bouwen 
• Benaderen van mensen met problematische schulden 
• Benaderen van mensen die (dreigen te) vereenzamen 
• Gratis VOG voor vrijwilligers 
• Velsen is dementievriendelijk 
• Dierenwelzijnsbeleid doorzetten 

 
Aan de slag voor ondernemers en werk 

• Verder inzetten op initiatieven die jongeren en techniek met elkaar verbinden 
• Een inclusief beleid voor op de arbeidsmarkt, zodat iedereen een eerlijke kans 

krijgt om volop in de samenleving mee te doen 
• Ondernemers faciliteren in het ondernemen 
• Meer terrasjes op de Lange Nieuw stimuleren. 
• Volop inzetten op een meer circulaire economie. 
• Geen haven in de Houtrakpolder 
• Aandacht voor ondermijning 
• Velsen verder op de kaart zetten als actieve gemeente met een aantrekkelijke 

badplaats en recreatiegebied 
• IJmuiden Rauw aan Zee verder doorontwikkelen en verankeren 
• Aandacht voor de detailhandel en ondersteuning daar waar nodig 
• Uitbreiden BIZ 
• Opwaarderen parkeerplaats bij polderhuis tot een echt plein 

 
Goed onderwijs in Velsen 

• Goede huisvesting van onze schoolkinderen 
• Doorlopende leerlijnen 
• Goede verbindingen tussen onderwijs en zorg 
• Brede scholen en integrale kindcentra stimuleren 
• Trots uitdragen op ons technisch en maritiem onderwijs 
• Aanpak laaggeletterden 
• Streven naar 100% dekking voor de doelgroep Vroeg en Voorschoolse educatie 
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Werken aan een duurzame toekomst 
• Aandacht blijven houden voor de luchtkwaliteit 
• Schepen op walstroom of andere schone alternatieven 
• Zorgen voor energieneutrale gemeentelijke gebouwen 
• Inzetten op volledige scheiding van afval 
• Bedrijven aantrekken die een actieve rol hebben in de circulaire economie  
• Bereid om meer geld uit te geven aan recreatiegebied Spaarnwoude 
• De natuur beschermen 

 
Prettig wonen en leven in Velsen 

• Volop inzetten op het duurzaam en klimaatadaptief bouwen van het kustdorp 
IJmuiden aan zee 

• Experimenteren met hofjes 
• Ondersteunen initiatieven van bewoners en bedrijven die bijdragen aan de 

veiligheid 
• Niet bouwen tussen de kernen 
• Statushouders volop laten meedoen 
• Zoveel mogelijk bouwen met circulaire principes 
• Meer goedkope sociale huurwoningen en duurdere particuliere huurwoningen 

 
Vervoer in Velsen 

• Het behouden van de spitspont tussen Velsen-Noord en IJmuiden voor fietsers. 
• Meer snelfietsroutes. 
• Voldoende fietsparkeerplaatsen. 
• Faciliteren elektrische laadpalen. 
• Inzetten voor een verbetering van de Kennemerlijn. 
• Blijven inzetten op vervoer over water. 
• Vervoersknooppunten verbeteren zodat het wisselen tussen vervoersmiddelen 

(fiets, auto, OV) makkelijker en efficiënter wordt. 
• Toegankelijk inrichten van de openbare ruimte. 

 
Velsen sportief en in beweging 

• Sporten bij een vereniging moet voor alle kinderen mogelijk zijn 
• Aandacht voor bewegen in de wijk 
• Goede toegankelijke sportaccommodaties 
• Voor kinderen met beperking, moeten speeltuintjes in hun wijk daarop ingericht 

zijn 
• Omarmen initiatieven die bewegen bevorderen 
• Zoveel mogelijk inzetten op multifunctionele sportaccommodaties 
• Alle kinderen in Velsen moeten een zwemdiploma kunnen halen 

 
Waarde hechten aan kunst en cultuur 

• Ruim baan voor doorontwikkeling van BRAK 
• Mogelijkheden bieden voor inrichten tijdelijke ateliers 
• Meer aandacht voor het erfgoed uit de tweede wereldoorlog 
• Musea met elkaar verbinden om er nog meer waarde uit te halen 
• Herijking monumentenbeleid, parels van Velsen moeten beschermd worden 
• Stadsschouwburg is theater van de toekomst 
• Bibliotheek een belangrijke rol in het tegengaan van laaggeletterdheid  
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12. Contact en kandidaten  

Contact 
D66Velsen is ervan overtuigd dat wij een goed programma hebben neergezet waarmee we 
Velsen de komende vier jaar nog mooier en beter kunnen maken. Misschien zijn er echter 
toch zaken waar u nog vragen of opmerkingen over heeft. Natuurlijk horen we dat graag. U 
kunt daarom altijd contact met ons opnemen via 
 
Email: info@d66velsen.nl 
Facebook: Facebook.com/D66Velsen 
Twitter: @D66Velsen & @D66IJmond 
 
Kandidaten 
Onze kandidaten zijn stuk voor stuk mensen met een hart voor Velsen, elk zeer gedreven om 
vanuit de eigen kennis en expertise Velsen nog mooier en beter te maken. Hieronder vindt u 
de eerste negen kandidaten op onze lijst. De complete lijst staat op onze site: d66velsen.nl 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Annette Baerveldt 
Twitter: @ABaerveldt 

2. Els Zorgdrager 
  Twitter: @Elszorgdrager 

             3. Henk Wijkhuisen 
   Twitter: @HenkWijkhuisen 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bas de Ruig 
Twitter: @BasdeRuigD66 

5. Sander Smeets 
            Twitter: @SanderSmeets1 

                 6. Ewoud Kuin 
                     Twitter: @EwoudKuin 

7. Marc Hillebrink 
Twitter: @MarcHillebrink 

8. Arjen Uytendaal 
  Twitter: @ArjenUytendaal 

9. Teresa Da Silva Marcos 
     Twitter: @TeresaMMar 
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Velsen 

Krijgt het voor elkaar! 

www.d66velsen.nl 


