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Voor u ligt het programma van D66Velsen voor de periode 2014-2018. Hierin laten wij zien 
waar D66Velsen de komende vier jaar aan gaat werken voor Velsen. Wij vinden het ook 
belangrijk om te laten zien waar wij de afgelopen vier jaar aan hebben gewerkt. Daarom 
begint het verkiezingsprogramma met een uiteenzetting van alles wat wij de afgelopen vier 
jaar als collegepartij hebben bereikt voor Velsen. Wij zijn er trots op dat het ons is gelukt om 
in zware tijden de financiën op orde te houden door op tijd te bezuinigen. Wij hebben een 
belangrijke basis weten te leggen voor de doelstelling om in Velsen kennisrijk te werken in 
2025. D66Velsen heeft de afgelopen vier jaar veel bereikt voor Velsen. Wij kijken tevreden 
terug op deze periode.
Ook de komende vier jaar werken wij aan een financieel gezond Velsen en gaan voort met 
onze doelstellingen voor kennisrijk werken in 2025. D66Velsen wil met Velsen vooruit. 
Daarom hebben wij ons verkiezingsprogramma geschreven vanuit de volgende kernwaarden: 
vertrouwen op de eigen kracht van inwoners, streven naar een duurzame en harmonieuze 
samenleving en eerlijke en betere kansen voor iedereen op passend werk, wonen en leven.

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 uit de burgers 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. Voor ons betekent 
liberalisme dat iedereen vrij moet zijn om zijn geluk na te streven, waarbij 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 moge-
lijkheden 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. Onder- 
wijs 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, groene 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 burgers, door de inwoners, maar vooral ook met de 
inwoners. Dat is D66 voor Velsen.
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Met de verkiezingen van 2010 heeft D66Velsen een behoorlijke stap gezet. Van twee 
raadsleden zijn wij verdubbeld naar vier raadsleden. Medio 2011 heeft Marc Hillebrink ervoor
gekozen om onze fractie te versterken. 
Onze vertegenwoordiging in het
gemeente-
bestuur bestaat uit: 
Wethouder: Annette Baerveldt
Fractievoorzitter: Henk Wijkhuisen
Fractieleden: Arjen Uytendaal

Els Zorgdrager
Hülya Kat
Marc Hillebrink

Steunfractielid: Sander Smeets

D66Velsen heeft deel uitgemaakt van de 
coalitie en veel van onze thema’s, wensen 
en ideeën zijn in het collegeprogramma 
opgenomen. Wij hebben veel bereikt afgelopen vier jaar, door onder meer de inzet van onze 
wethouder en een stabiele, goed samenwerkende fractie. Hieronder geven wij voorbeelden 
van wat wij hebben gerealiseerd in de afgelopen periode. 

1.1 Wonen en woonomgeving
D66Velsen vindt het juist in een economische crisis belangrijk om te blijven bouwen en in de 
afgelopen jaren zijn er gelukkig veel woningen gebouwd. Wij staan daarbij voor variatie 
(Oud-IJmuiden, Zeewijk), wonen voor specifieke groepen (Trompstraat, Wijk aan Zeeërweg) 
en een goede balans tussen huur en koop.

Het plan voor een nieuw winkelcentrum in IJmuiden heeft het niet gehaald omdat de 
projectontwikkelaar het vanwege de crisis niet aandurfde. Er is nu gekozen om op korte 
termijn de Lange Nieuwstraat een kwaliteitsimpuls te geven, zodat IJmuiden het 
winkelcentrum kan krijgen dat het verdient.

In 2012 is de jaarlijkse kerstboomverbranding pas in de tweede week van het nieuwe jaar 
geweest. Gevolg was veel rondslingerende bomen. Na het stellen van vragen van D66Velsen 
werd de verbranding in 2013 een aantal dagen na de jaarwisseling uitgevoerd.

1.2 Werken
Wij hebben in 2012 onder meer een motie ingediend om een Beursvloer voor ondernemers en
verenigingen te organiseren voor Velsen waar diensten uitgewisseld worden zonder de 
portemonnee te hoeven trekken.

D66Velsen heeft zich in gezet om, naast basisindustrie (vis en staal), te richten op andere 
kansrijke sectoren. Inmiddels is de cruiseterminal flink uitgebreid en heeft de gemeente 
belangrijke bedrijven binnen kunnen halen. D66Velsen gelooft dat de toekomst ligt bij de 
kennisindustrie en innovatie. 
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Het ondernemersloket is er gekomen en blijkt zeer succesvol. Daardoor zijn bedrijven als 
Airborne (ongeveer 100 arbeidsplaatsen) binnengehaald.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in de samenleving een kans moet krijgen op de 
arbeidsmarkt. D66Velsen heeft daarom een motie ingediend om van bedrijven die door de 
gemeente worden ingezet, te vragen 5% van de werkplaatsen te gunnen aan mensen die een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

1.3 Verkeer
D66Velsen heeft vragen gesteld over de onveiligheid op de kruising 
Orionweg/Pleiadenplantsoen. Er zijn aanvullende maatregelen genomen. wij hebben daarmee 
bereikt dat er hier minder ongelukken zijn.

D66Velsen heeft ook een raadsbreed aangenomen motie ingediend om de overlast bij 
renovatie van de Velsertunnel te beperken.

Wij hebben de verkeersveiligheid rondom scholen op de agenda gezet en er zijn inmiddels 
veel maatregelen genomen. 

Wij hebben ons helaas tevergeefs ingezet om de Fast Flying Ferry te behouden. Wel loopt er 
nu een ander onderzoek naar vervoer over water.

Wij blijven zoeken naar andere vormen van verkeer dan de auto om Velsen bereikbaar te 
houden. D66Velsen heeft zich ingezet voor verbetering van het fiets- en het openbaar 
vervoer (aansluiting Regionet).

1.4 Toerisme, sport en recreatie
D66Velsen heeft ervoor gezorgd dat de  RKVV velden blijven op de huidige locatie in 
Driehuis. Daardoor kan er medegebruik worden gemaakt van de velden door het Ichthus 
College. Er is ook een kunstgrasveld aangelegd.

Kunstgrasvelden zijn ook aangelegd bij hockeyclub Strawberries. Ook hier worden de 
velden mede gebruikt door de scholen. Bovendien is het eigen initiatief om een nieuw 
clubhuis te bouwen ondersteund.                                                                                                  

Sportpark Rooswijk in Velsen-Noord is klaar voor de toekomst. Na de renovatie is dit ook 
een park voor de wijk geworden, sporten en recreëren zijn hier bij elkaar gebracht.

Het aantal overnachtingsmogelijkheden voor toeristen is toegenomen.

Velsen heeft een duurzaamheidscertificaat (ECO XXI). De blauwe vlag wappert op de 
stranden van IJmuiden en de ondernemers zijn ook gestimuleerd om te gaan voor een 
duurzaam toerisme. Dit resulteerde in diverse GreenKey-certificaten voor ondernemers.

1.5 Natuur en Milieu
Ons voorstel om de weilanden tussen Santpoort en Haarlem als beschermd 
landschapsgezicht aan te wijzen is aangenomen door de raad, maar helaas afgewezen door de 
provincie.
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Wij hebben ons ingezet om de bomen van Velsen beter te beschermen. Alle waardevolle 
bomen staan nu op de kaart.

D66Velsen wil dat er in de toekomst ook meer gebruik wordt gemaakt van walstroom. Dit 
betekent dat schepen in de haven stroom  kunnen gebruiken vanaf de kade en dus niet op 
vervuilende stookoliegeneratoren hoeven te laten draaien. Inmiddels is bekend dat walstroom 
wordt aangelegd voor de vissersschepen in de haven en bij de NAMkade.                                

Met een amendement hebben wij er voor gezorgd dat hondenbelasting een doelbelasting 
blijft en niet de gemeentekas aanvult.  Deze doelbelasting wordt niet alleen ingezet tegen 
overlast, maar ook voor betere voorzieningen voor hondenbezitters.

D66Velsen is tegen een nieuwe haven in de Houtrak en heeft daar o.a. een debatavond over 
georganiseerd.

D66Velsen zet zich in voor betere afvalscheiding. Dat scheelt u niet alleen in de 
portemonnee omdat de afvalstoffenheffing dan naar beneden kan, maar het is ook beter voor 
het milieu.

De luchtkwaliteit in de IJmond is een punt van zorg. Zowel voor onze gezondheid als voor 
de economie. Onder andere dankzij de inzet van D66Velsen staat dit nu op de agenda en is in 
de regio afgesproken dat de uitstoot naar beneden moet.

1.6 Onderwijs
Er is de afgelopen perioden veel geïnvesteerd in onderwijsgebouwen onder leiding van onze
wethouder onderwijs Annette Baerveldt. Goed voor de leerlingen en goed voor de economie 
in tijden van crisis. Het betreft hier o.a. het Vellesan College, Ichthus College, Klipper, 
Zandloper en de gymzalen in Santpoort-Zuid en de Waterloozaal.

Er is veel aandacht uitgegaan dat ieder kind zijn talenten kan ontplooien, bijvoorbeeld 
kinderen met een taalachterstand moeten zo snel mogelijk geholpen worden.

Het aantal brede scholen, waar meer dan alleen onderwijs gegeven wordt is toegenomen, 
onder andere door de inzet van combinatiefunctionarissen. Deze laatste verbinden de 
scholen met sport en cultuur.

1.7 Kunst & Cultuur
Dankzij een initiatiefvoorstel van D66Velsen zijn alle bronzen beelden in de gemeente 
Velsen beveiligd, dit na diefstal van een bronzen beeld. 

Meerdere malen heeft D66Velsen zich hard gemaakt voor het behoud van de functies van het 
Witte Theater.

D66Velsen heeft een motie ingediend waarbij wij het college vragen om bij het rijk te 
bepleiten dat de Ruïne van Brederode in bezit blijft van het rijk.

Voor het Pieter Vermeulen Museum worden er sponsors gezocht die de ontwikkeling van het
Kust Informatie Centrum willen meefinancieren. Een door ons ingediende motie gaf de 
duidelijkheid dat het PVM aan de kust gevestigd moet worden.
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1.8  Sociaal Velsen
D66Velsen heeft geborgd dat bij de aanleg van speelplaatsen extra aandacht is voor kinderen
met een beperking en ouders van deze specifieke doelgroep expliciet worden uitgenodigd 
indien er plannen voor speelplekken worden ontwikkeld.

Wij hebben het college gevraagd om bij het Rijk te bepleiten dat gewortelde asielkinderen 
niet teruggestuurd worden naar land van herkomst.

Onze motie om wietteelt te reguleren en/of te certificeren en daarvoor bij het kabinet te  
pleiten is aangenomen.

Wij hebben een motie ingediend om de drempel voor het melden van het lokaal 
antidiscriminatiebeleid te verlagen, door duidelijk te maken hoe en waar te melden.

In verband met de grote overschrijding van het budget OV-taxi heeft D66Velsen een motie 
ingediend om zodanig maatwerk te leveren dat inwoners van Velsen met beperkingen de 
garantie hebben op dit vervoer.

1.9 Gemeente
De motie Papierloos werken van D66Velsen is in 2012 aangenomen. Het doel van dit 
onderzoek is om te onderzoeken of wij kunnen besparen op papier– en arbeidskosten die 
gemaakt worden voor en door raadsleden. Uit onderzoek is gebleken dat de nieuwe raad zal 
starten met papierloos werken.

Wij hebben een motie ingediend voor een ruimere openstelling van het gemeentehuis zodat 
u bijvoorbeeld ook op zaterdag uw paspoort kan halen. 

Onze motie om de Balkenendenorm toe te passen voor gesubsidieerde organisaties is 
raadsbreed aangenomen. Hierin is bepaald dat bestuurders van door ons gesubsidieerde 
organisaties niet meer dan de Balkenendenorm mogen verdienen.

In het kader van het vergroten van de klantgerichtheid en transparantie van de 
dienstverlening is de motie van D66Velsen ‘Onderzoek Open Data – Transparant Bestuur’ 
raadsbreed aangenomen.

De gemeente Velsen is een financieel gezonde gemeente, mede dankzij de inzet van 
D66Velsen.                                                                                                                                    
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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 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.

2.1  Onderwijs in Velsen
Onderwijs is één 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 en daardoor krijgt iedereen een eerlijke kans om zich te kunnen 
ontwikkelen. D66Velsen wil ook kunst- en cultuureducatie op scholen blijven stimuleren. 
Jongeren die al vroeg in contact komen met kunst en cultuur kunnen hun interesse hiervoor 
namelijk ontwikkelen. Hierdoor weten jongeren in de toekomst ook kunst en cultuur meer op 
waarde schatten.

Van belang is dat samen met de 
schoolbesturen de diversiteit in het onderwijs 
wordt ontwikkeld zodat iedereen een school 
kan vinden die bij hem of haar past. 

Goed onderwijs heeft ook goede voorzieningen nodig. Wij vinden het daarom zeer belangrijk 
dat geld bestemd voor onderwijshuisvesting ook alleen hiervoor besteed wordt. Voor een 
betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt moet samenwerking tussen scholen, 
onderzoeksinstellingen en bedrijven versterkt worden. De realisatie van een ‘Techniek, 
Engineering & Materials Campus’ in Velsen is hier een goed voorbeeld van.

2.2  Brede scholen in Velsen
D66Velsen is voorstander van zogenaamde brede scholen, 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. Combinatiefunctionarissen die onderwijs, sport en cultuur verbinden blijven 
nodig.

2.3  Armoede in Velsen
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. Op initiatief van D66Velsen wordt daarom onderzocht of de huidige voorzieningen
voor kinderen die in armoede leven, deze kinderen bereiken en of het mogelijk is om met een 
aanvullend pakket maatregelen te komen voor deze kinderen.
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2.4  Jeugd en werken in Velsen
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 wij 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. 

2.5  Jeugd en welzijn in Velsen
D66Velsen wil optimale ontmoetings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en 
jongeren. Niet alleen willen wij zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren, 
maar ook voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk uitgaansklimaat, met goede sport-, 
speel- en culturele voorzieningen.   

2.6  Jeugdzorg in Velsen
D66Velsen vindt het belangrijk dat kinderen gezond en veilig opgroeien en hun kwaliteiten 
kunnen ontwikkelen. Hierbij staat centraal dat opvoeden de verantwoordelijkheid van ouders 

is, maar bij problemen moet er wel 
professionele hulp voorhanden zijn. Wij 
zijn van mening dat de nadruk op preventie

moet liggen, voorkomen is immers beter dan genezen.
Momenteel wordt jeugdzorg van de rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld. Passend 
onderwijs en de overheveling van de AWBZ en participatiewet zijn andere veranderingen die 
in samenhang met de decentralisatie van de jeugdzorg moeten worden bezien. Deze 
decentralisaties worden op IJmondiaal niveau uitgevoerd, deze constructieve samenwerking 
binnen de IJmondgemeenten moet onverkort door worden gezet. Dit geeft winst in kwaliteit 
en scheelt aanzienlijk in de kosten. Voor D66Velsen staat in jeugdzorg centraal dat er niet 
allerlei hulpverleners over de vloer moeten komen die van elkaar niet weten wat ze doen. Eén 
gezin, één plan en één regisseur is het uitgangspunt. Ook hierbij moet de nadruk op preventie 
liggen en het vertrouwen op de eigen kracht van het individu en zijn omgeving. Als er echter 
zware hulp nodig is, moet dat wel direct worden ingeschakeld.
Vanuit het rijk wordt voor de decentralisaties wel minder geld beschikbaar gesteld dan 
voorheen het geval was, er zal dus bezuinigd moeten worden. D66Velsen maakt zich er 
daarom sterk voor dat er wordt bezuinigd op bureaucratie en onnodige schijven, niet op 
kwaliteit en continuïteit. De kwaliteit van de zorg moet voortdurend verbeterd worden, door 

onder meer feedback vanuit cliënten en 
sterke cliëntbetrokkenheid.

2.7  Sport voor jeugd in Velsen
Sport  is  goed  voor  gezondheid,
leerprestaties, weerbaarheid en psychische
en motorische  ontwikkeling.  De kans  dat
kinderen  later  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
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afkomst,  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 activeren om meer te bewegen en
kennis te maken met de diverse sportmogelijkheden en verenigingen. 

D66Velsen werkt  ook aan voldoende
aanbod  van  speelvoorzieningen  en
speelruimte  formeel  en  informeel.
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  Succes’  wordt  op  dit
moment  uitgerold  en  is  elders  al
succesvol gebleken.
Dat vindt D66Velsen de meerwaarde van de BVO club Telstar. Het stimuleert de jeugd tot
sporten en is  een broedplaats aan het  worden voor maatschappelijke initiatieven door het
netwerk eromheen.
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D66Velsen hecht veel waarde aan een gemeente waar het prettig leven is voor iedereen, ook 
voor mensen met een beperking. Op 1 januari 2015 worden de gemeenten in Nederland 
verantwoordelijk voor de AWBZ, de Participatiewet en de Jeugdzorg. De gemeente Velsen zal
vanaf  dat moment veel meer verantwoordelijkheid krijgen voor ondersteuning van mensen 
met een beperking. D66Velsen werkt aan prettige leefomstandigheden voor iedereen, met een 
focus op zij die de het meeste zorg nodig hebben.

3.1  Eigen kracht van inwoners in Velsen
D66Velsen is een partij die vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wij vinden het 
belangrijk dat mensen handvatten aangeboden krijgen om hun krachten te versterken. Dit is 
positief voor het eigen welbevinden, maar ook kunnen deze kwaliteiten ingezet worden voor 

de samenleving. De eigen kracht van mensen 
staat voor D66Velsen centraal!

D66Velsen vindt dat de burger zelf ook een 
bepaalde verantwoordelijkheid draagt voor de leefbaarheid en veiligheid in zijn directe 
omgeving. Sociale samenhang ontstaat door de buurt en 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. Wanneer samenhang in buurten toeneemt, neemt ook de 
veiligheid in de buurt toe. D66Velsen vindt het daarom belangrijk dat wanneer door inwoners 
hiervoor initiatieven worden ondernomen, de gemeente meehelpt met raad en daad. Wij 
willen een budget behouden om goede ideeën te ondersteunen.

3.2  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 onder andere een betere 
gezondheidszorg. Aankomende periode zal Velsen verder vergrijzen. D66Velsen ziet dit niet 
als 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 zorg en welzijnsland. D66Velsen is van mening dat zij 
ondersteuning van de overheid verdienen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
functioneren. Als gemeente moeten wij meer aandacht hebben voor het ondersteunen van 
innoverende woonvormen bijvoorbeeld  -generatiewoningen of tijdelijke 
mantelzorgwoningen. Ook het vergroten van toegankelijkheid van voorzieningen is hierbij 
belangrijk, zoals verbeteren van de informatievoorziening en te onderzoeken of voorzieningen
toegankelijk genoeg zijn voor ouderen. 

D66Velsen is ook voorstander van het opzetten van een eenzaamheidsprogramma, waarbij 
vitale ouderen worden ingezet om de groep eenzame ouderen te bezoeken om indien mogelijk
en gewenst gerichte ondersteuning te bieden. Mantelzorgers zijn hierin ook belangrijk. 
D66Velsen vindt daarom dat deze meer op waarde worden geschat, door meer ondersteuning 
van mantelzorgers. Wij dringen hierbij aan op aandacht voor het verder uitwerken van 
respijtzorg en intensivering van voorlichting over mantelzorgwoningen.
3.3  Voorzieningen in Velsen
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Hoofdstuk 3    Leven in Velsen

‘Algemeen waar het kan,
specifiek waar het moet’

‘D66Velsen vertrouwt op 
de eigen kracht van mensen’



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,
maar 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 nauwere samenwerking tussen
organisaties, kan er niet alleen
gebruik gemaakt worden van elkaars
kwaliteiten en kennis, maar ook van
elkaars ruimten. 

3.4  Ontmoetingsfunctie in Velsen
Met het behoud van voorzieningen worden ook de ontmoetingsplekken voor de inwoners 
behouden. Dit vindt D66Velsen belangrijk, aangezien de gemeente binnenkort 
verantwoordelijk zal worden voor delen van de AWBZ. Meer dan voorheen komen daarom 
kwetsbare inwoners voor gemeenten in beeld. Deze mensen kunnen met extra ondersteuning 
en begeleiding prima zelfstandig wonen. Het is dan wel van belang dat zij participeren en 
integreren in de Velsense samenleving. Dat kan het best als mensen met en zonder beperking 
elkaar ontmoeten. Hierdoor kunnen mensen zonder beperking geleerd worden om kwetsbare 
mensen te begrijpen en ze te accepteren. Zij kunnen vervolgens mensen met beperkingen 
ondersteunen bij het meedoen aan activiteiten. Bij ontmoetingsplekken kunnen professionals 
ingezet worden om dit proces te begeleiden, zodat ook zwakkere inwoners met een beetje 
hulp kunnen meedoen in de maatschappij.

3.5  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. Vrijwilligers participeren in onze maatschappij en hebben daarmee een leuke 
vrijetijdsbesteding, wat ook zorgt voor sociale binding en leefbaarheid. Wij beschouwen 
vrijwilligers dan ook als kostbaar sociaal kapitaal. 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 de gemeente Velsen een klimaat gecreëerd wordt waarin 
inwoners, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties optimaal kunnen functioneren. D66Velsen 
wil organisaties waar nodig faciliteren en regelgeving waar mogelijk versoepelen.

3.6  Dierenwelzijn in Velsen 
D66Velsen heeft het initiatief genomen voor een dierenwelzijnsbeleid in Velsen, waardoor in 
Velsen een wethouder voor dierenwelzijn is aangewezen. Daarnaast wordt dierenwelzijn 
meegewogen in de beslissingen van de gemeente en werkt de gemeente aan bewustwording 
van dierenwelzijn. D66Velsen hecht namelijk waarde aan verantwoord huisdierenbezit want 
een actief dierenwelzijnsbeleid komt ten goede aan zowel mens als dier.
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In deze tijd waarin het economisch allemaal wat minder gaat, maken veel mensen zich zorgen 
om hun banen. D66Velsen ziet het dan ook als prioriteit om banen in de gemeente te 
behouden en waar mogelijk extra banen te creëren. Jeugdwerkloosheid zien wij als een van de
grootste uitdagingen en zien hiervoor een rol voor de gemeente door de aansluiting van 
onderwijs op arbeidsmarkt te verbeteren, als ook stageplekken en kennismakingstrajecten te 

creëren. Het is bovendien juist 
nu belangrijk dat ondernemers 
de ruimte krijgen om te 
ondernemen en zij niet 
tegengewerkt worden door 

regels in de gemeente. D66Velsen is van mening dat de gemeente een partner moet zijn voor 
ondernemers en hier zullen wij ons dan ook voor inzetten. D66Velsen werkt kortom aan meer 
werk en een beter ondernemersklimaat.

4.1  Werken in Velsen
Het consumentenvertrouwen is broos, maar wel herstellende. D66Velsen heeft daarom werk 
als absolute prioriteit, waarbij wij een belangrijke rol zien voor de gemeente. Een goede 
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk wapen tegen 
jeugdwerkloosheid. Er is nog steeds vraag naar maritiem, technisch en logistiek personeel en 
D66Velsen juicht daarom van harte toe dat
de gemeente samen met ondernemers
probeert om het imago van deze sectoren
bij jongeren te verbeteren om de instroom
te bevorderen. Wij vinden het belangrijk
dat de gemeente een actieve rol heeft in het
bevorderen van de aansluiting van
onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit kan
onder meer door het stimuleren van
stageplekken, het ondersteunen van werk-
leertrajecten, maar ook door
kennismakingstrajecten en het
bijeenbrengen van met name MKB
ondernemingen en scholen.

Velsen heeft ook een verantwoordelijkheid voor sociale werkplaatsen en beschermde 
werkplekken. Deze beschermde werkplekken zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn 
om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. D66Velsen heeft het streven om als 
gemeente zoveel mogelijk van deze mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. Wij 
zien hierbij een rol voor de gemeente om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen 
van mensen met een arbeidsbeperking, zodat de werkgevers niet te maken krijgen met veel 
bureaucratie. 

4.2  Ondernemen in Velsen
D66Velsen vindt een overheid die duidelijkheid en rust creëert  belangrijk.  Hiervoor moet 
onder meer gericht worden op het binnenhalen van nieuwe bedrijven en het stimuleren en 
ondersteunen van startende ondernemers. Een goed voorbeeld hiervan is het 
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Hoofdstuk 4   Bedrijvigheid in Velsen

‘D66Velsen ziet werken als absolute 
prioriteit’



ondernemersloket, dat nieuwe en bestaande ondernemers helpt om kansen te realiseren. Het 
uitgangspunt moet wat D66Velsen betreft niet zijn dat iets niet kan in de gemeente, maar juist 
kijken onder welke omstandigheden het wél kan. Bij aanbesteding moet de gemeente er voor 
zorgen dat, indien mogelijk, lokale bedrijven kunnen meedingen. 

4.3  Detailhandel en horeca in Velsen
De detailhandel en de horeca hebben het moeilijk, het vertrouwen bij de consument is nog 
broos en aankopen via internet nemen steeds meer toe. Initiatieven van de gezamenlijke 
winkels moeten door de gemeente worden gestimuleerd en het parkeren zoveel mogelijk 
gratis blijven. D66Velsen vindt een goede bereikbaarheid via fiets en openbaar vervoer  
belangrijk. Wij zijn tevreden dat wij het winkelcentrum van IJmuiden weer gaan opknappen, 
maar tegelijkertijd zullen wij andere winkelplekken in de gemeente ook niet moeten vergeten.

De locatie van de markt in IJmuiden is ook een onderwerp van discussie. De huidige locatie is
namelijk niet de beste locatie om mensen naar de markt te trekken. D66Velsen vindt daarom 
dat in overleg met alle betrokken partijen de locatie herzien moet worden om zo een 
levendigere markt te kunnen krijgen in IJmuiden. 

4.4  Haven en industrie in Velsen
Bedrijvigheid in Velsen is er met name 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. Wij zien dan ook niets in een extra haven in 
de Houtrakpolder. Ook vindt D66Velsen alternatieven bij de Noordpier onacceptabel. 
Hiervoor is simpelweg geen enkele milieuruimte aanwezig. Velsen is een gemeente met veel  

fijnstof en een hoge 
geluidsbelasting, D66Velsen wil 
daarom geen nieuwe haven, die 
bijdraagt aan meer stof en geluid, 
maar ziet meer in concentratie van 
bedrijfsvestigingen en 

kantoorgebouwen in het havengebied van IJmuiden en in de omgeving van Tata Steel in 
Velsen-Noord. Het havengebied leent zich voor kleinschalige havengebonden bedrijvigheid 
en de omgeving van Tata Steel voor grootschalige bedrijven. Ook kan de Averijhaven verder 
ontwikkeld worden, zolang dit binnen de bestaande milieunormen blijft en dit de recreatieve 
kansen van strand ten noorden van de pieren niet beperkt.

4.5  Grote zeesluis 
De plannen voor een nieuwe grote zeesluis worden in de komende periode steeds concreter, 
wat ingrijpend zal worden voor de gemeente. Het gaat hier over een vernieuwing van de 
huidige grote sluis, die aan het eind van zijn levensduur is. 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). Liever ziet D66Velsen dat de Houtrak wordt 
gereserveerd voor intensievere recreatie en toerisme.

D66Velsen is er bovendien van overtuigd dat Amsterdam nog volop havencapaciteit heeft als 
Amsterdam de huidige oppervlakte efficiënter en effectiever gebruikt. D66Velsen is van 
mening dat het niet zo mag zijn dat Amsterdam de lusten (door het onttrekken van 
havengebied ten behoeve van woningbouw) en Velsen de lasten (het onttrekken van 
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D66Velsen wil verdichting en 
intensivering van bestaande 
havengebieden



natuurgebied ten behoeve van uitbreiding van havens en extra milieu belasting) van de 
ontwikkelingen in het 
Noordzeekanaalgebied krijgt. 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.
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Eén van de speerpunten van D66Velsen is het behoud van de kernenstructuur. Deze 
kernenstructuur is typerend voor onze gemeente en draagt bij aan de kwaliteit van Velsen. 
D66Velsen is voor het behoud van groen. Er zijn lege plekken waar door de crisis geen 
ontwikkelingen op gang zijn gekomen, zoals langs de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. 
D66Velsen zou graag zien dat daar gebouwd wordt. Wij hechten verder veel belang aan een 
sociaal veilige leefomgeving voor iedereen, waar alle inwoners zich thuis voelen. D66Velsen 
vindt het daarvoor belangrijk dat bewoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun 
wijk.  Bij een levendige en prettige gemeente horen voldoende scholen, winkels, 
zorginstellingen en sociale voorzigen, zo’n gemeente maken wij samen.

5.1  Bouwen en wonen in Velsen
D66Velsen vindt het belangrijk om te streven naar een diversiteit in woningen in verschillende
prijsklassen, zodat Velsen een gemeente voor iedereen blijft. De basis voor de toekomstige 
woningbouwopgave in Velsen loopt voor D66Velsen parallel aan de Visie op Velsen 2025. 

Nieuwbouw in Zeewijk heeft aangetoond hoe stadsvernieuwing succesvol kan zijn. Lelijke 
flats maakten plaats voor eigentijdse nieuwbouw, met een aantrekkelijke manier van inrichten 
van de openbare ruimte. Een ander succesvol voorbeeld is het Rode Dorp en Oud-IJmuiden, 
waar mensen graag willen wonen. D66Velsen wenst een zelfde ontwikkeling voor de entree 

van IJmuiden en de omgeving van IJmuiden 
West. Het initiatief daartoe zal van de 
woningcorporaties moeten komen, aangezien die
eigenaar zijn.

Startersleningen zijn een manier om jongeren aan een woning te helpen en de bouw op 
sommige plaatsen te stimuleren. Meer levensbestendig bouwen zodat woningen later niet duur
moeten worden aangepast of mensen gedwongen worden te verhuizen is een belangrijk 
uitgangspunt.

Velsen is een gemeente waar weinig grote gebieden beschikbaar zijn voor woningbouw. 
D66Velsen vindt het van belang dat de groene ruimtes tussen onze kernen behouden blijven. 
Dat geldt ook voor de sportvelden. Het is van belang dat die in de kernen blijven om zo 
sporten te stimuleren en verbindingen te leggen tussen bijvoorbeeld onderwijs, buitenschoolse
opvang en sport. Omdat wij zuinig zijn op ons groen zijn de mogelijkheden om te bouwen 
beperkt. Er is echter nog voldoende mogelijk in het kader van herstructurering, bijvoorbeeld 
op het NOVA terrein in Santpoort-Zuid.

5.2  Infrastructuur in Velsen 
Velsen is over het algemeen goed bereikbaar, maar moet dat in de toekomst ook blijven. De 
auto zal altijd een belangrijk
vervoermiddel blijven maar het is wel
van belang goede alternatieven te bieden.
Dat betekent het openbaar vervoer
stimuleren, dat betrouwbaar, frequent en
snel moet zijn. Daarom is D66Velsen groot voorstander van de aansluiting van het OV op het 
Regionet, het OV-netwerk van de randstad. Dat de Fast Flying Ferry is gestopt is een groot 
gemis maar D66Velsen blijft zich inzetten voor vervoer over water. 
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‘Meer woningen levens-
bestendig bouwen’

‘D66Velsen blijft zich inzetten 
voor vervoer over water’



Er dreigt een langdurige afsluiting van de
Velsertunnel vanwege groot onderhoud. 
D66Velsen maakt zich grote zorgen over 
de gevolgen als deze levensader tussen 
het noorden en zuiden van het 
Noordzeekanaal voor langere tijd dicht 
gaat. Afsluiten moet zoveel mogelijk 
voorkomen worden en er moeten goede 
alternatieven worden geboden.

5.3  Fietsen in Velsen
De fiets is een goed alternatief voor de veelal korte autoritjes in onze gemeente, zeker met de 
snelle opkomst van de elektrische fiets.
D66Velsen wil een robuust, snel, comfortabel en fijnmazig netwerk van geasfalteerde 
fietspaden. Goede fietsstallingen bij het OV zijn essentieel. Velsen is op de goede weg met de 
nominatie als Fietsstad. Om fietsen te stimuleren pleiten wij voor een extra pont voor fietsers 
tussen Velsen Noord en IJmuiden, met een hogere frequentie dan de normale pont.
Veiligheid voor fietsers is voor D66Velsen het allerbelangrijkste, in het bijzonder veilige 
fietsroutes naar de scholen. 

5.4  Toekomstig vervoer in Velsen
D66Velsen geeft voor de toekomst van vervoer een hoofdrol aan openbaar vervoer en fietsen 
maar wij denken dat er in de automobiliteit de komende decennia veel zal veranderen. Dit 
vanwege de opkomst van alternatieven zoals de elektrische auto of het rijden op gas. Velsen 
dient de komst van deze auto’s te faciliteren, onder meer door de aanleg van oplaadpunten. 
Hier zien wij ook voor het bedrijfsleven een kans.
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Velsen is ook een gemeente van zware industrie en scheepvaart, wat een belasting van het 
milieu betekent. Vooral fijnstof en geluid vormen een probleem in Velsen. Naast industrie kent
Velsen ook veel mooie natuur. In het zuiden het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een 
natuurgebied van internationale allure. 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. Velsen is dus een 
gemeente van uitersten; zowel zware industrie, als prachtige natuur.

6.1  Groenbeleid in Velsen
D66Velsen hecht veel waarde aan groen
beleid in Velsen. Wij zijn van mening dat
voor elke inwoner van Velsen moet blijven
gelden dat men binnen 10 minuten in het
groen kan zijn. Op initiatief van D66Velsen
is het landschapsbeleidsplan ontwikkeld,
dat momenteel in uitvoering is. Voor de
bescherming van waardevolle gebieden, is
er echter nog inzet nodig. Wij willen het
open gebied van de Biezen richting Ruïne
van Brederode open houden, beter
beschermen en ecologisch versterken,
waarbij wij pleiten voor wettelijke
bescherming. Ook voor de weilanden tussen Haarlem en Santpoort wil D66Velsen meer 
bescherming. 

D66Velsen vindt dat behoud en ontwikkeling van de groene longen in hoge mate bijdraagt aan
het welbevinden van de samenleving. Dit is goed voor de volksgezondheid en heeft een 
economisch belang. Een groene omgeving is immers een aantrekkelijke vestigingsplaats om 

te wonen, werken en 
recreëren.  De 
bezuinigingen in het 
recreatiegebied 
Spaarnwoude hebben wat 

D66Velsen betreft de bodem dan ook bereikt. Dit gebeurde tegen de zin van de gemeente 
Velsen. D66Velsen 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.

6.2  Duinen en kust in Velsen
D66Velsen is van mening dat de duinen, de duinzoom met de landgoederen en de natuur op 
het Kennemerstrand tot ons natuurlijk erfgoed behoort. Aan de kust op het Kennemerstrand is 
de afgelopen jaren bijvoorbeeld een bijzondere natuur tot ontwikkeling gekomen. Dit soort 
natuur in en rond het Binnenmeer moet gekoesterd worden en kan prima bestaan naast een 
ontwikkeling van de Kennemerboulevard en omgeving. D66Velsen hecht veel waarde aan de 
natuur in de duinen en kust. Gelukkig zijn de duinen goed beschermd en mag helemaal niet 
gebouwd worden in de duinen van Velsen. Duinen, landgoederen en strand vormen voor 
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‘D66Velsen heeft meer geld over voor 
onderhoud Spaarnwoude’



inwoners van Velsen, recreanten en toeristen een mooie accu om geestelijk op te laden met 
een wandeling of een fietstocht.

6.3  Luchtkwaliteit in Velsen
De industrie en intensieve scheepvaart zorgen samen met snelwegen voor veel uitstoot van 
fijnstof. Ook de nabijheid van Schiphol wordt dagelijks opgemerkt in de woonkernen. Dit zijn

allemaal uitdagingen die vragen om 
een adequaat milieubeleid en goede 
handhaving van milieuvergunningen

om de leefbaarheid in Velsen te behouden en te versterken. D66Velsen hecht met name aan 
innovatie in de industrie om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te brengen en 
productieprocessen milieuvriendelijker te maken. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 
doekfilters voor fijnstof bij Tata Steel, dat per dag een paar vrachtwagens uitstoot aan stof 
scheelt. Een ander voorbeeld is het initiatief van D66Velsen om walstroom voor de ferry naar 
Engeland op de politieke agenda te zetten. Boten in de haven zijn nu afhankelijk van 
stroomvoorziening van hun eigen aggregaat. Als deze boten in de toekomst worden voorzien 
van walstroom, scheelt dit enorm aan uitstoot van schadelijke stoffen. Zo werken wij aan een 
gezondere gemeente, aangezien de hoge mate van fijnstof in Velsen erg schadelijk is voor de 
gezondheid. D66Velsen is bovendien van mening dat deze investeringen in milieu zich terug 
betalen in een duurzame samenleving waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

6.4  Alternatieve energie in Velsen
Alternatieve energiewinning heeft de toekomst en zeker in Velsen zijn hiervoor veel 
mogelijkheden. Velsen leent zich door zijn ligging uitstekend voor vele vormen van 
alternatieve duurzame energie. Onze gemeente is al het centrum van de windmolenparken en 
dus van windenergie. Windenergie is niet de enige vorm van energieopwekking waar Velsen 
zich voor leent. D66Velsen ziet ook mogelijkheden voor energie uit golven en 
getijdenbeweging. Velsen kan zich profileren door nieuwe vormen van energiewinning naar 
de gemeente te halen, zoals een waterkrachtinstallatie, die de dagelijkse schommeling van eb 
en vloed in energie omzet. D66Velsen wil verder het gebruik van zonnepanelen blijvend 
stimuleren, zowel bij particulieren als bij de gemeentelijke overheid zelf. 

Naast het gericht zijn op toepassen en onderhoud van duurzame energie ziet D66Velsen ook 
mogelijkheden voor Velsen om zich te ontwikkelen tot kenniscentrum van alternatieve 
energieopwekking. D66Velsen zal zich daarom inzetten om kennisinstituten in Velsen binnen 
te halen, aangezien wij door de nabijheid van alle praktijktoepassingen voor deze 
kennisinstituten interessant zijn. Wij zien dit als een belangrijke schakel voor de doelstelling 
om kennisrijk te werken in Velsen.

6.5  Natuur en milieu-educatie in Velsen
D66Velsen is van mening dat kinderen al jong vertrouwd moeten worden met hun natuurlijke 
omgeving en kennis moeten hebben van milieuvraagstukken. Een centrale rol voor natuur- en 
milieu
educatie is in
Velsen
weggelegd
voor het Pieter
Vermeulen Museum. Ook boerderij Zorgvrij en de kinderboerderij Velserbeek vervullen een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van de Velsense jeugd en dient daarom behouden te blijven.
D66Velsen wil dan ook alles in het werk stellen om in de toekomst een Kust Informatie 
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‘D66Velsen kiest voor walstroom’

‘Het gebouw voor het Kust Informatie Centrum 
moet door de gemeente gefinancierd worden’ 



Centrum tot stand te brengen aan het Kennemerstrand, waar het Pieter Vermeulen Museum 
onderdeel vanuit gaat maken. De financiering van het gebouw zou door de gemeente 
gerealiseerd moeten worden.
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Er zijn in Velsen veel mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, op bijvoorbeeld de gebieden 
kunst, cultuur, natuur, recreatie en sport. D66Velsen vindt het belangrijk om deze 
mogelijkheden te behouden en beter te benutten voor toerisme. D66Velsen werkt daarom aan 
een gemeente waar inwoners en toeristen op een nuttige manier en met veel plezier hun vrije 
tijd kunnen besteden.

7.1  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 wij 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. 

7.2  Kunst en cultuur in de wijken van Velsen
Kunst en cultuur moet in de openbare ruimte en publieke plekken een prominentere plaats 
krijgen. Van elk kunstwerk en culturele activiteiten in de openbare ruimte moet bovendien 
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. 

7.3  Cultureel ondernemerschap in Velsen
In het verleden werden instellingen volledig gesubsidieerd, maar in de toekomst zullen kunst- 
en culturele instellingen hun inkomsten veel meer verwerven door inkomsten vanuit de markt,
publiek en donaties van private partijen. D66Velsen streeft daarom naar cultureel 

ondernemerschap. Ondernemen betekent
onder meer met minder geld meer doen, 
creatief zijn en het eigen artistieke 
product zo goed mogelijk en bij zoveel 
mogelijk mensen onder de aandacht te 
brengen. Het Witte Theater biedt veel 
kansen om door cultureel 
ondernemerschap behouden te blijven. 

8.4  Musea in Velsen
Velsen kent een aantal musea. Het Pieter
Vermeulen museum, het Zee- en 
Havenmuseum, het Bunkermuseum, 
allen musea die hun bestaansrecht 
verdiend hebben in Velsen. Deze musea 

worden grotendeels gedragen door Velsense inwoners. Al deze musea hebben enthousiaste 

22

Hoofdstuk 7  Vrije tijd in Velsen

‘Kunst en cultuur moet hoog op de agenda
blijven staan’



vrijwilligers die het mogelijk maken om de historie en kennis over te dragen op inwoners van 
Velsen en ver daarbuiten. D66Velsen hecht veel waarde aan deze musea en zal er daarom aan 
werken om deze te behouden voor de gemeente. Daarom is D66Velsen voorstander van het 
financieren door de gemeente van het nieuwe gebouw voor het Pieter Vermeulen Museum. 
Daarmee kan snel aan de langslepende huisvestingsproblematiek een eind worden gemaakt.
Een mooie aanvulling op onze huidige musea is bezoekerscentrum Fort Benoorden, die met 
de komst van Landal Greenparks ontwikkeld wordt. Met de komst van nieuwe sluizen streeft 
D66Velsen daarnaast naar een informatiecentrum over deze sluizen. 

7.5  Toerisme en recreatie in Velsen
D66Velsen is van mening dat toeristische en recreatieve sectoren in Velsen nog volop de 
ruimte hebben om te groeien. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd om Velsen beter op de 
kaart te zetten onder de noemer IJmuiden aan Zee, maar er zijn meer kansen. De groei in de 
cruisevaart bijvoorbeeld, waar nu op in wordt gespeeld door de boulevard beter te verbinden 
met de cruiseterminal. Hoewel de overnachtingscapaciteit in Velsen de afgelopen jaren al is 
uitgebreid, blijft meer aanbod noodzakelijk om toeristen aan Velsen te kunnen binden. De 
kustvisie biedt daartoe mogelijkheden, maar ook een verdere uitbreiding van Bed & Breakfast
juicht D66Velsen toe.

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. Velsen heeft 
bovendien een uniek havengebied, wat naast werkgebied ook een toeristische attractie is en 
waar je lekker een visje kunt eten. Het havenfestival laat de haven goed zien in al haar 
facetten en is dan ook een evenement wat
ondersteuning verdient van de gemeente.
Voor toerisme moet ook het
cultuurhistorisch erfgoed in Velsen
behouden worden, wat ook toeristisch
nog beter kan worden benut. Dat geldt
voor de Ruïne van Brederode,
landgoederen als Beeckestijn, Velserbeek
en Duin en Kruidberg, maar ook voor de
stelling van Amsterdam, waaronder het
Forteiland. Velsen heeft verder prachtige
gebieden als het recreatiegebied
Spaarnwoude en het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland binnen haar grenzen.
D66Velsen is daarom optimistisch over de toerisme en recreatie in de gemeente. Wij maken 
ons wel zorgen over de voortdurende bezuinigingen op het Recreatiegebied Spaarnwoude.

Andere kansen ziet D66Velsen door het recreëren dichtbij huis te stimuleren. De afgelopen 
tijd zijn hiervoor diverse fietsverbindingen aangelegd zoals de fietstunnel naar Spaarnwoude. 
Vele andere zitten nog in de planning, bijvoorbeeld een betere route tussen IJmuiden en 
Driehuis langs het oude spoor. De ontwikkeling van fiets en wandelroutes moet worden 
doorgezet om bewoners, recreanten en toeristen optimaal te kunnen laten genieten van alles 
wat Velsen te beiden heeft.

7.6  Sport in Velsen
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Velsen is een actieve en sportieve gemeente. 75% van de Velsense bevolking doet aan enige 
vorm van sport, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Sport is goed voor de gezondheid 
in allerlei facetten. Sport moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn, waarbij tarieven ook 
redelijk moeten blijven. 
Sportclubs drijven op vrijwilligers en het is van belang dit als gemeente te ondersteunen. 
Wij zijn groot voorstander van combinatiefunctionarissen. Zij stimuleren de dagelijkse sport- 
en beweegaanbod op en rond scholen en leggen verbindingen tussen jongeren en 
sportorganisaties. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er buurtsportcoaches zijn die 

mensen in de wijk activeren (jong en oud)
om meer te bewegen en kennis te maken 
met de diverse sportmogelijkheden. Deze 
beide functies willen wij de komende 
jaren behouden.

D66Velsen vindt verder dat 
sportvoorzieningen meer multifunctioneel
moeten worden, zodat het niet alleen 
gebruikt wordt door georganiseerde 
verenigingen, maar ook individuele 
sporters en recreanten er gebruik van 
kunnen maken. Een mooi voorbeeld is 
sportpark Rooswijk in Velsen-Noord, een 

inclusief sportpark dat mede dankzij de inzet van D66Velsen gerealiseerd is. Naast de diverse 
sportmogelijkheden bij organisaties en in de Velsense wijken wil D66Velsen ook de diverse 
sportactiviteiten op het strand graag versterken.
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D66Velsen werkt aan een goed en geloofwaardig bestuur. Juist in deze tijd is het belangrijk 
om als gemeente verstandig financieel beleid te voeren en niet mee te gaan in populistisch 
korte termijn beleid en uitspraken. Veel gemeenten hebben het momenteel financieel erg 
zwaar door zowel de crisis, als taken die van de rijksoverheid naar gemeenten worden 
overgeheveld. Taken die bovendien met minder geld uitgevoerd moeten worden. In deze 
raadsperiode heeft onder meer D66Velsen ervoor gezorgd dat er op tijd werd bezuinigd, 
waardoor Velsen in tegenstelling tot vele andere gemeenten een financieel gezonde gemeente 
is. Hierdoor konden wij als gemeente in deze periode zelfs blijven investeren. Dat is volgens 
D66Velsen geloofwaardig bestuur, besturen met gezond verstand en door vooruit te kijken. 
Regeren is vooruit zien!

8.1  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 komen ook veel taken van de overheid in het sociale domein op ons af, 
zoals jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Participatiewet. 
Taken die met minder geld uitgevoerd moeten worden en dus een flinke uitdaging vormen 
voor gemeenten. 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. In eerste instantie is gekozen om nauwer samen te werken in de 
IJmond regio. Samenwerking op ambtelijk niveau begint in toenemende mate tot stand te 
komen en ook zijn er steeds meer gezamenlijke bijeenkomsten tussen de verschillende 
gemeenteraden. 

Deze samenwerking kent ook 
uitdagingen voor de toekomst. Wat
is namelijk het uiteindelijke doel 
van de samenwerking? Willen wij 
toe naar meer samenwerking 

tussen de ambtelijke apparaten, of maken wij de stap ook bestuurlijk naar een fusie met 
omringende gemeenten of met de vier IJmond gemeenten. Momenteel werken wij vooral 
samen met de IJmond, maar wij moeten ook blijven kijken naar gemeenten als Bloemendaal 
en Haarlemmerliede-Spaarnwoude, waar Velsen ook goede contacten mee heeft. In Nederland
vinden op dit moment veel fusies plaats van gemeenten en ook Velsen moet daar niet de ogen 
voor sluiten. Wij vinden daarom dat alle opties bekeken moeten worden. D66Velsen zal steeds
de afweging maken of de samenwerking zorgt voor meer efficiëntie en 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.

8.2  Vertrouwen in de kracht van mensen
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 actief burgerschap, 
waarin iedereen een verantwoordelijkheid heeft naar de maatschappij toe.
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D66Velsen vindt het ook belangrijk dat inwoners zeggenschap hebben in al het beleid. Niet 
alleen omdat inwoners inspraak horen te hebben in zaken die hen aangaan, maar ook voor 
goed beleid is het belangrijk om gebruik te maken van de kennis van inwoners. De 
ervaringsdeskundigen zijn immers de inwoners zelf. Vroegtijdig luisteren naar betrokkenen 
bij nieuw beleid is erg belangrijk om gebruik te maken van deze kennis. 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 het initiatief genomen voor de referendumverordening in Velsen, wat er ook 
is gekomen. Toch is dit slechts het sluitstuk van besluitvorming. Participatie van inwoners 
vinden wij met name belangrijk in de vorming van beleid, dus voor er besluiten worden 
genomen. Volgens D66Velsen is de ideale overheid daarom een overheid die bestuurt voor de 
mensen, door de mensen, maar vooral ook met de mensen.

8.3  Financiën in Velsen
Gelukkig staat Velsen er dankzij verstandig beleid van de afgelopen jaren financieel gezond 
voor. Er is op tijd bezuinigd, waardoor wij zelfs nog konden investeren in bijvoorbeeld 
onderwijs. 
D66Velsen vindt dat de OZB belasting niet meer dan trendmatig mag worden verhoogd. 
Speciale aandacht vragen wij voor de afvalstoffenheffing, die in Velsen relatief hoog is. De 
komende raadsperiode vinden wij dat er voorstellen moeten komen om de afvalstoffenheffing 
naar beneden te brengen onder andere door meer afval te scheiden.

8.4  Organisatie van de gemeente Velsen
Velsen heeft een slank gemeenteapparaat en dat wil D66Velsen zo houden. Dit willen wij 
bewerkstelligen door regionale samenwerking op die gebieden waarop wij hiermee kunnen 
winnen in effectiviteit of efficiëntie, dus in geld en/of kwaliteit. D66Velsen pleit verder voor 
het opzetten van een traineeprogramma al dan niet binnen de regio waarbij recentelijk 
afgestudeerden werkervaring kunnen opdoen.

8.5  Transparant bestuur 
Democratie vereist transparantie.
Dat betekent ook geen dubbele
petten.
Daar is in Velsen al veel aan gedaan, maar wat D66Velsen betreft mag de onafhankelijkheid 
van de rekenkamer verder worden doorgevoerd dan alleen een onafhankelijk voorzitter zoals 
nu. Een rekenkamer die onderzoek doet naar het beleid van de gemeente is gebaat bij 
volkomen onafhankelijke leden en niet zoals nu door raadsleden.
D66Velsen is voorstander van een rekenkamer bestaande uit geheel onafhankelijke leden, 
waarbij de zuiverheid van de controle gewaarborgd blijft. Deze rekenkamer zou wat 
D66Velsen betreft ook regionaal opgezet kunnen worden, waarbij een IJmondiale opzet een 
voorkeur heeft vanwege de steeds verdergaande samenwerking op IJmond niveau, 
bijvoorbeeld in de decentralisaties.
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