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Voorwoord
Dagelijks reizen wij, wethouders en burgemeester, naar een werkbezoek,
gesprek, vergadering of het gemeentehuis in IJmuiden. Onderweg praten
we met medereizigers, luisteren muziek, lezen onze vergaderstukken,
bellen met collega’s of het thuisfront.
Het besturen van Velsen heeft ook veel
weg van reizen. Allereerst omdat de
gemeenteraad de weg wijst. We zijn blij
dat we het raadsakkoord als routekaart
kunnen gebruiken. Daar gaan we mee op
pad, of dat nu met de bus is of fietsend.
Reizen vraagt een open houding, open
staan voor nieuwe inzichten, manieren
en meningen. En zit je in de penarie,
dan moet je er samen uitkomen en
heb je elkaar nodig. Een betrouwbare
reispartner ben je alleen als anderen
je koers kennen en niet plotseling je
bestemming wijzigt. En tot slot brengt
reizen je ergens, buiten de muren van
je vertrouwde omgeving. Hierdoor ga je
anders naar zaken kijken en door mensen
te spreken kun je een beeld vormen van de
werkelijke situatie.
De raad bepaalt de route en doet dat met
behulp van alle bewoners van Velsen. We
willen de raad helpen met zijn sterkere
strategische positie en kaderstellende

rol. We delen hetzelfde uitgangspunt:
de samenleving staat centraal. Dit
collegeprogramma toetsen we regelmatig
aan het eventueel geactualiseerde
raadsakkoord en natuurlijk aan de
werkelijkheid.
Als college hebben we samen met
partners het raadsakkoord vertaald in
vijf bewegingen:
1. 	Vergroten van de kwaliteit van de
publieke dienstverlening.
2. 	Vernieuwen van werkwijze van de
gemeente.
3. 	Naar een duurzaam Velsen.
4. 	Versterken ondernemersklimaat,
leefomgeving en leefbaarheid.
5. 	Zorgen dat iedereen meedoet.
Verderop is te lezen hoe we alle vijf
bewegingen willen inzetten en hoe ze
invulling geven aan de ambities van
de raad. Binnen deze vijf bewegingen

hebben we als college ook eigen
ambities toegevoegd in de geest van het
raadsakkoord.
De afgelopen periode hebben we veel
partners van de gemeente gesproken,
zoals: inwoners, bedrijven, wijkplatforms,
woningcorporaties en verenigingen. Het
was prettig de tijd hiervoor te nemen.
Heel bewust kozen we voor de diepte
van het gesprek in plaats van zichtbare
evenementen. De ideeën, kritiek, plannen
en taken voor de toekomst die uit deze
gesprekken kwamen, hielpen ons enorm
om dit programma te vormen en scherp
te krijgen. We doen dit samen en bij
zoveel mensen zien we de bereidheid
om te bouwen aan een fijner, mooier,
bereikbaarder en groener Velsen. We zijn
trots op de inwoners en ondernemers die
Velsen maken tot wat het is.
Wij nodigen je uit je mening te geven,
ons te bellen of aan te spreken op alles
wat je belangrijk vindt. Dat mag op het
gemeentehuis, maar nodig ons ook gerust
uit bij je in de wijk of straat. We komen
graag naar je toe.
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Jan van
Oostveen

(54)

uit Velserbroek:
“Een tijdje terug toen ik een
huis ging bouwen, had ik veel
contact met de gemeente.
Vaak werd ik toen van het
kastje naar de muur gestuurd.
Wat een eilandjesstructuur. De
verschillende afdelingen zouden
veel beter van elkaars werk op
de hoogte moeten zijn, zodat
ze minder langs elkaar heen
communiceren. Ook mogen van
mij de openingstijden royaler. Ik
heb een transportbedrijf en ben
overdag druk. Einde dag of ’s
avonds bellen zou fijn zijn. Veel
moet er digitaal, maar bellen
moet zeker mogelijk blijven.
Mijn tip daarbij? Maak het iets
klantvriendelijker. Soms helpt het
om even door te vragen naar het
exacte probleem. Doorverbinden
kan altijd nog!”
Kijk voor het hele interview
met Jan op velsen.nl/
collegeprogramma

Dienstverlening: makkelijker
contact, sneller geleverd
Hier gaan we naartoe

Voor al onze inwoners goed en makkelijk
bereikbaar zijn
Er zijn voor onze inwoners en goede
dingen voor ze doen. Dát is wat dit college
het allerbelangrijkste vindt. Om dat te
laten slagen moeten we toegankelijk
en bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld als je
hulp nodig hebt bij het aanvragen van
een paspoort, rijbewijs of vergunning.
Maar ook als het gaat om een uitkering of
aangepaste woning. Deze hulp bieden we
zoveel mogelijk digitaal. Dat is makkelijk,
want zo hoef je niet onnodig de deur uit.
Toch lukt digitale hulp niet altijd en ook
niet iedereen wil dat. Dan is het fijner als
we langskomen voor een gesprek.

Maar natuurlijk kun je ons altijd gewoon
blijven bellen of langskomen. Als inwoner
kies je zelf!

Raadsakkoord
• Inwoner staat centra
al
• Overheid is toegan
kelijk en
laagdrempelig

Soms is een afspraak op het gemeentehuis
noodzakelijk. Bijvoorbeeld als we
persoonlijke zaken zoals je identiteit
móeten controleren. Waar mogelijk
investeren we in nieuwe, makkelijke en
digitale manieren om zaken te regelen.
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Hoe wil het college dit met anderen gaan doen?

Inwoners en ondernemers staan
centraal
• Hoe kunnen we als gemeente onze
service verbeteren? Door de problemen
van inwoners en/of ondernemers
met onze dienstverlening in kaart
te brengen en te kijken hoe we
deze efficiënt en effectief kunnen
verbeteren. We kijken onder andere
naar hoe openingstijden daarbij kunnen
helpen.
• Contact op maat met inwoners en
ondernemers. Eén aanspreekpunt voor
ondernemers en organisaties. Vooraf
een zorgvuldige verkenning van de
vraag en achteraf een snelle digitale
afhandeling.
• Versterken van het mediateam.
Goed geregeld
• Snel en netjes regelen van meldingen
openbare ruimte (verkeer, wegen,
groen, straatverlichting).
• Velsen komt naar je toe: waar mogelijk
service aan huis (bv. paspoort
thuisbezorgen).
• Menselijk en makkelijk contact.
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• I ndienen van aanvragen van inwoners
en ondernemers makkelijker maken
via een ondernemersloket en een
evenementenloket.
Steeds meer digitaal
• Basis ICT-infrastructuur klaar maken
voor de toekomst.
• Privacy en informatiemanagement
goed op orde.
• Service bieden aan inwoners en
bedrijven om de voortgang van hun
aanvragen te checken (track-andtrace).
• Digitaal maken van dossiers van
cliënten in het sociaal domein. Cliënten
zijn bijvoorbeeld jongeren met een
zorgvraag, inwoners in de bijstand of
inwoners met lichamelijke of mentale
problemen. Als we dossiers digitaal
hebben, kunnen we onze service en
communicatie nauwkeurig afstemmen
op de persoon en situatie.
• Mijn overheid voor ondernemers
gebruiken.

AMBITIE

In Velsen staat jouw keuze
voorop: digitaal als het kan,
offline als het helpt.
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Mex Joiner (8)
uit Velserbroek:
Wat een kanjer die Mex!
Hoewel hij nog maar 8 jaar is,
verzamelt hij samen met z’n
vriendjes en buurtgenootjes
zwerfafval in Velserbroek.
Hij is zelfs samen met
zijn moeder Tatjana een
Facebookgroep gestart: De
Jeugd Van Tegenwoordig
– Gemeente Velsen. Zo
kan hij namelijk nog veel
meer mensen uit de buurt
optrommelen om mee te
helpen. Mex: “Ik doe dit
omdat ik dieren lief vind.
Als ze plastic opeten gaan
ze dood. Dat vind ik heel
zielig.” En Mex is niet de
enige die zich druk maakt
om rondzwervende troep.
Inmiddels heeft de
FB-groep al 100 leden.
Doe je ook mee?

Samenspel: niemand doet
zijn eigen werk alleen
Hier gaan we naartoe

Open en toegankelijk gemeentebestuur
We kunnen onze doelen alleen bereiken
als we samenwerken. Met inwoners en
ondernemers. Met maatschappelijke
organisaties en bedrijven. Met partners
uit de regio, zoals de IJmondgemeenten,
andere gemeenten, provincie en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen
kunnen we maatschappelijke problemen
oplossen. Voor zaken die belangrijk zijn
voor Velsen, inwoners en ondernemers
maken we meer ruimte voor gesprekken,
inspraak en zeggenschap.

die het samenspel tussen de gemeente, inwoners en ondernemers versterkt en vernieuwt. Een uitdagend experiment!

Raadsakkoord
• Regionale samenw
erking
•	Samenspel en gezam
enlijke
ambitie

We vinden het heel belangrijk dat we open
en toegankelijk besturen. En dat we constant in contact zijn met onze inwoners
en ondernemers. Om dat te bereiken gaan
we op zoek naar een manier van besturen
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Hoe wil het college dit met anderen gaan doen?

We weten waar we staan
• Visie op Velsen 2050 – De Visie van
Velsen 2025 updaten. Daar betrekken
we onze inwoners en partners bij. Hoe
ziet het Velsen van de toekomst eruit?
Een toekomstbeeld geeft richting
voor het maken van keuzes. Onder
andere voor wonen, duurzaamheid en
economische kansen.
• Velsen bij de beste werkgevers
van ons land – Het goed doen voor
onze inwoners kan alleen met
gemotiveerde medewerkers die
kwaliteit leveren, snappen wat er speelt
in de samenleving en hoe daarover in
gesprek te gaan. Daarom moet onze
gemeente een organisatie zijn met
kwaliteit én met goede medewerkers.
Om die medewerkers aan te trekken
en te houden bieden we ze veel ruimte
om verantwoordelijkheid te nemen,
veel ontwikkelmogelijkheden en goede
omstandigheden om hun werk te doen.
• Financiën – Een degelijk en realistisch
financieel beleid. Bij tegenvallers
kijken we in eerste instantie naar het
uitgavenpatroon. Uitgangspunt blijft
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dat de Onroerende Zaak Belasting
(OZB) niet meer stijgt dan de inflatie.
Om het raadsakkoord waar te maken
en het collegeprogramma uit de
voeren, is (onder andere) de inzet van
financiële middelen noodzakelijk.
Als we kijken naar de mogelijkheden
die we nu hebben voor de komende
jaren, is het niet vanzelfsprekend dat
daar financiële ruimte voor is. Deze
ruimte zoeken we binnen de huidige
begroting door bijvoorbeeld: het
aanpassen van ambitieniveaus, anders
en slimmer doen en het vergroten van
de opbrengsten. Hiervoor worden de
komende jaren voorstellen aan de raad
gepresenteerd (in de perspectiefnota’s).
Communicatie
• De gemeente wil helder, beter en
duidelijker communiceren. Dat
betekent begrijpelijke taal.
• We willen een gemeente zijn die
haar inwoners goed en zorgvuldig
informeert. Meer informatie
over besluiten en nieuw beleid is
noodzakelijk.

• W
 e willen regels makkelijker en
toegankelijk maken.
• Ambtenaren gaan meer samenwerken
met de samenleving en met elkaar.
Veel taken raken meer dan één afdeling
en belanghebbenden buiten het
gemeentehuis. Goed samenwerken
in de gemeente en de gemeenschap is
dus belangrijk om die taken goed uit
te voeren. Als één team samen naar
oplossingen zoeken, daar draait het om.
• Belanghebbenden houden we op de
hoogte van status en voortgang van
gemeentelijke zaken en projecten.
Samenspel gaat om inspraak en
overleg voordat we starten
• Plekken om elkaar te ontmoeten – Om
goed met elkaar samen te leven, moet
je elkaar ook tegenkomen. De gemeente
wil meer plekken en momenten waar
verschillende mensen elkaar kunnen
ontmoeten, maar ook met ambtenaren,
wethouders en raadsleden in gesprek
kunnen gaan.
• Vernieuwing en kwaliteit – We willen
alle doelgroepen bereiken zodat ieders

belang mee kan wegen. We gaan eerder
en intensiever meer verschillende
mensen betrekken bij onze besluiten
en bij ons uitvoerende werk. Daarvoor
gebruiken we verschillende nieuwe
manieren. We kijken of het zogenaamde
right to challenge past bij Velsen.
Voorop staat altijd de vraag: wordt het
er democratisch gezien beter op?
• Wijkdemocratie – We willen de
democratie in de wijken versterken.
Bijvoorbeeld door de buurt een stem
te geven, ook over het geld dat er in
de wijk omgaat. Met elkaar in beeld
brengen hoe het gaat en wat er speelt.
Hierbij gaan we vanzelfsprekend in
gesprek met de mensen en groepen die
zich nu al inzetten voor hun buurt en
wijk.

• B
 etrokkenheid op maat – We gaan
op zoek naar verschillende manieren
om inwoners en ondernemers meer
bij de gemeente te betrekken. Wat
zijn hun behoeftes? Willen mensen
alleen geïnformeerd worden of juist
meedenken en meebeslissen? We
hebben dit al nagevraagd. Daar gaan
we verder mee. Bij nieuwe taken doen
we dat opnieuw. Net als onze inwoners
vinden wij de thema’s leefbaarheid
en leefomgeving, veiligheid en
bereikbaarheid belangrijk om samen
met inwoners aan te pakken.
• Passende vormen kiezen – We
willen mensen bereiken die we nu
niet bereiken, de zogenaamde stille
meerderheid. Daarvoor zoeken we
vormen die passen bij verschillende

doelgroepen, zoals een digitale
ideeënbox, klankbordgroepen,
buurtbijeenkomsten, apps en digitale
enquêtes. De resultaten van het
burgerpanelonderzoek helpen ons
bij het vinden van de juiste vormen.
We richten ons meer op de jeugd en
overwegen een jeugdraad in te stellen,
die advies geeft aan college en raad.
• Digitale democratie - We willen dat
inwoners en bedrijven makkelijker
kunnen meedenken, meepraten
en invloed kunnen uitoefenen. We
zetten daarom volop in op digitale
mogelijkheden, waarbij je via je tablet,
smartphone en/of laptop ideeën kunt
inbrengen, een mening over plannen
kunt geven of een discussie kunt
voeren.
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• E
 xperimenteren en leren – We zetten
ons keihard in voor uitmuntende
burgerparticipatie. De komende twee
jaar gebruiken we om nieuwe dingen te
leren en te experimenteren. We nemen
de tijd om te testen wat werkt en wat
niet. Niet alleen op grote schaal, maar
ook klein en informeel. Het experiment
gaan we aan voor zaken en plekken
die voor Velsenaren en de gemeente
belangrijk zijn, zoals leefbaarheid en
leefomgeving (onder andere wonen,
cultuur en groen & parken), veiligheid
en bereikbaarheid. Pas daarna gaan we
dat structureel vastleggen in beleid en
afspraken.
Velsen in de regio
• Positie van Velsen in de regio
versterken – We willen de
samenwerking met regionale partners
versterken. Zoals met de gemeenten in
de IJmond en daarbuiten, de provincie
Noord-Holland, Rijkswaterstaat, het
Noordzeekanaalgebied en binnen de
Metropoolregio Amsterdam (MRA). We
willen opkomen voor de belangen van
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onze inwoners en een betere service
bieden. Dit laatste kan de gemeente
niet alleen. Daarom kijken we opnieuw
naar de regionale samenwerkingen en
verbanden die er nu zijn. Voor een zo
goed mogelijk resultaat gaan we voor
een langere periode óf per onderwerp
samenwerken.
• IJmond – Door regionaal samen
te werken bereiken we meer op
grotere schaal. Zo behartig je
de belangen van Velsen beter
en pak je de maatschappelijke
vraagstukken die er zijn effectiever
aan. Er zijn al verschillende
samenwerkingsverbanden en constant
bekijken we met welke samenwerking
we het beste verder komen. Voor
Velsen is de IJmond een belangrijk
samenwerkingsverband. We werken
met Beverwijk en Heemskerk aan een
gezamenlijk toekomstbeeld voor de
IJmond, dat in 2019 vorm moet gaan
krijgen.
• Metropoolregio Amsterdam (MRA) –
Velsen zet zich binnen de MRA op de
kaart als het centrum van Offshore
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Wind, de maakindustrie en de
toegangspoort voor de scheepvaart.
Daarnaast zetten we ons netwerk in om
veelbelovende samenwerkingen aan
te gaan op het gebied van onderwijs en
arbeidsmarkt.

AMBITIE

We zetten ons keihard in
voor een uitmuntende
burgerparticipatie.
Samenwerking staat bij
ons voorop.
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Pauline van
Alderwerelt (49)
uit IJmuiden:

“Afgelopen Burendag trof
ik wethouder Floor Bal, die
graag van de buurtbewoners
wilde weten hoe wij denken
over duurzame energie in
de wijk. Dat leverde best
veel positieve reacties op.
Ik ben ervan overtuigd
dat je moet samenwerken.
Collectief duurzame energie
inkopen betekent meer
slagkracht. Samen met
andere buurtgenoten heb ik
voorgesteld om een Vereniging
van Eigenaren op te zetten
om te onderzoeken welke
energiebron goed zou passen
in onze buurt. Zonne-, wind-,
warmte-, water- of misschien
wel bio-energie? We zitten
midden in de oriëntatiefase,
waarbij de gemeente zeer
behulpzaam is. Superfijn!”
Kijk voor het hele interview
met Pauline op velsen.nl/
collegeprogramma.

Velsen: energiek
en toekomstbestendig
Hier gaan we naartoe

Velsen klimaatneutraal
Op internationaal niveau proberen
landen milieu- en klimaatakkoorden
te sluiten. Zo wordt wereldwijd een
duurzamer milieu gestimuleerd. Deze
akkoorden worden per land en regio
verder uitgewerkt om zo de afgesproken
klimaatdoelstellingen (Parijs) te halen.

Raadsakkoord
• Klimaat en milieu
• Ondernemend en duurzaam

Ook op lokaal niveau heeft dat effect.
Daarom zijn gemeenten intensiever bezig
met thema’s op het gebied van milieu,
energie, duurzaamheid en klimaat.
Klimaatverandering is wereldwijd een
vraagstuk, en dus ook in Velsen. Het
wordt warmer, we kennen meer zomerse
dagen en er valt meer neerslag in korte
tijd. Als gemeente willen we bijdragen
aan het klimaatakkoord van Parijs. We
moeten lokaal en regionaal samenwerken
om de klimaatdoelstellingen te kunnen
bereiken. Velsen is geen eiland. We zetten
ons in voor een aardgasvrije gemeente
die duurzame energiebronnen als wind,
warmte, water en zon gebruikt.
Hier ligt voor Velsen een zeer grote
uitdaging. De gemeente kent per m2 de
hoogste CO2-uitstoot van Nederland.
Voor 95% komt dit door onze industrie en
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energiecentrale. Om dit te verminderen
zijn in het landelijke Klimaatakkoord
doelstellingen afgesproken. Zo staat
er in dat Velsen de CO2-uitstoot moet
verminderen op het gebied van vervoer
en bebouwde omgeving. Daarnaast
zetten we ons in voor het hergebruik van
grondstoffen en producten (circulaire
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economie). En grijpen we de economische
kansen die de energietransitie – waarbij
we overgaan van fossiele brandstoffen
naar duurzame energiebronnen – ons
biedt. Denk daarbij aan de grootschalige
ontwikkeling van windparken op de
Noordzee.
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Doelstellingen:
• Het college streeft ernaar dat de
eigen organisatie uiterlijk in 2030
klimaatneutraal is.
• Het college streeft naar vermindering
van de CO2-uitstoot in de gemeente
met 49% in 2030. Het voor 2021
verplichte rapport Transitievisie
warmte is voor het college een
meetpunt. Op basis hiervan volgt
de beslissing of deze doelstelling
aangescherpt moet worden.
• Het college stimuleert duurzaam
vervoer en maakt het mogelijk.
• Het college helpt mee om een
circulaire economie (hergebruik van
grondstoffen en producten) mogelijk
te maken. Zowel binnen de eigen
organisatie als in de gemeente.
• Het college investeert in een groenere
gemeente die zich aanpast aan de
gevolgen van klimaatveranderingen
(klimaatadaptatie).
• Het college ziet klimaatverandering
niet alleen als een aanleiding om
in actie te komen, maar ook als een
economische kans.

AMBITIE

We sluiten een lokaal
klimaatakkoord met inwoners,
organisaties en het bedrijfsleven.
Velsen wordt de Nederlandse
hoofdstad op het gebied van
offshore windenergie.
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Hoe wil het college dit met anderen gaan doen?

Samenspel
• We gaan bewoners, verenigingen van
eigenaren, corporaties, coöperatieve
verenigingen, scholen en bedrijven
actief bij duurzaamheidsmaatregelen
betrekken. We bieden waar nodig
praktische of financiële hulp.
• Vanuit deze ambitie zorgen we voor
enthousiasme, verbondenheid en
communicatie.
• Samen met bedrijven, instellingen en
maatschappelijke organisaties werken
we toe naar een lokaal klimaatakkoord.
Dit is de basis voor regelmatig overleg.
• Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober in Velsen: jaarlijks evalueren we op
deze dag samen met alle betrokkenen
het lokaal klimaatakkoord. Wat is het
resultaat van de inzet van afgelopen
jaar? Sluiten we goed aan bij de ontwikkelingen? Zijn we nog op koers of
moeten we bijstellen? En valt er al iets
te vieren?
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Energietransitie
• Samen met onze partners in
de regio stellen we het rapport
Transitievisie warmte op, waarin
we per wijk aangegeven hoe we
de bebouwde omgeving kunnen
voorzien van CO2-neutraal opgewekte
warmte. Er zijn al initiatieven
als het gaat om het aanleggen
van omgevingswarmtebronnen
(riothermie, warmte uit
oppervlaktewater, bodemwarmte,
warmteterugwinning) en deze gaan we
nog meer inzetten. Middelen waar we
al mee bezig zijn, zoals een routekaart,
worden hierbij ingezet.
• Een voorwaarde voor het slagen
van de energietransitie (overgaan
van fossiele brandstoffen naar
duurzame energiebronnen) is het in
kaart brengen van de ondergrondse
infrastructuur (kabels, leidingen
etc.) en het opstellen van een StrOng
(structuurvisie ondergrond).
• In overleg met de Klimaattafel
Industrie hebben wij een oproep

gedaan om de waterstofeconomie
verder te ontwikkelen. Deze oproep
gaan we verder uitwerken.
• Voor onze eigen organisatie (inclusief
sportaccommodaties) gaan we een plan
maken om in 2030 de uitstoot van CO2
tot nul te verminderen. Dit doen we
door energie te besparen en duurzame
energie te gebruiken in de eigen
gebouwen, buiten bij voorzieningen
zoals openbare verlichting en gemalen,
en bij vervoer.
• Er wordt zoveel mogelijk aardgasloos
gebouwd.
Circulaire economie
• We kijken ook naar onze eigen doelen.
Denk daarbij aan het inkoopbeleid
waarbij we rekening houden met
hergebruikte grondstoffen en
producten, led-verlichting etc. Als
gemeente hebben we immers een
voorbeeldrol en zijn we aanjager van
externe ontwikkelingen.
• We maken het inwoners en bedrijven
makkelijk om afval beter en

eenvoudiger te scheiden.
• W
 e maken een plan voor onze eigen
organisatie voor klimaatneutrale
en circulaire inkoop, gunningen en
aanbestedingen.
Klimaatadaptatie
• Bij wonen, leefbaarheid en
bereikbaarheid is duurzaamheid
een belangrijke voorwaarde. In
ieder plan worden duurzaamheid
en klimaatadaptatie (waarbij de
samenleving zich aanpast aan de
gevolgen van klimaatveranderingen)
meegenomen.
• Het veranderende klimaat leidt tot
aanpassingen in de leefomgeving. Het
inspelen op deze verandering nemen
we volledig mee bij ontwikkelingen in
de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld
met de operatie steenbreek (stenen
vervangen door groen).
Economische kansen
• We zetten vol in op offshore
windenergie en onderstrepen daarbij

•

•

•

•

onze unieke positie met een zeehaven
dichtbij de windparken op zee. Dat
biedt kansen voor de werkgelegenheid,
en samen met onderwijs en werkgevers
gaan we ervoor zorgen dat er goed
opgeleide beroepskrachten komen.
Klimaatverandering kan innovatie
stimuleren. Daarnaast kan het leiden
tot nieuwe manieren van samenwerken
en duurzame investeringen
aantrekken.
De kansen die er zijn om zaken
duurzamer te maken benutten we. We
geloven in onze eigen innovatiekracht
en ambitie, en die van ons
bedrijfsleven.
We doen mee met grotere projecten
die onze duurzame ambities kunnen
versnellen en stimuleren. We steunen
pilots en de ontwikkeling van nieuwe
duurzame bedrijvigheid. We zien dan
ook kansen voor wind op zee, voor afval
als grondstof en voor de toepassing van
waterstof.
Samenwerking in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is erg belangrijk om

onze ambities waar te maken. We gaan
voor een innovatieve top-regio in de
IJmond, die kansrijke duurzame investeringen aantrekt. Vanuit de overheid
en het bedrijfsleven is hulp nodig om
de noodzakelijke infrastructuur voor
elektriciteit, waterstof, warmte en CO2
voor elkaar te krijgen.
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Carla Voogt (55)
uit IJmuiden:
“Met het oog op de toekomst
- de politiek wil immers dat
we steeds langer zelfstandig
blijven wonen – ben ik samen
met een aantal andere senioren
Woongroep IJmuiden (WIJ)
gestart. Concreet betekent dit
dat we 25 duurzame woningen
willen bouwen, waar we
samen zelfstandig oud kunnen
worden. We willen graag een
actieve woongroep vormen
die een steun voor elkaar is,
plezier maakt en samen dingen
onderneemt. Denk aan koken,
tuinieren of een
avondje voetbal kijken in de
gemeenschappelijke ruimte.
Maar ook het delen van
een wasmachine, droger of
elektrische auto is een optie.”

Hier gaan we naartoe

Fijn wonen, werken, ondernemen
en ontspannen
De gemeente aantrekkelijker maken om in te wonen,
te werken, te ondernemen en te recreëren.

Iedereen woont graag in een schone en
veilige wijk. Daarom is er veel aandacht
voor het oplossen van kleine ergernissen
die ons woonplezier bederven. Denk aan

Kijk voor het hele interview
met Carla op velsen.nl/
collegeprogramma.
Raadsakkoord
• Wonen en woningb
ouwopgave
• Leefbaarheid en vei
ligheid
• Mobiliteit en bereik
baarheid
• Kunst, cultuur en rec
reatie

overlast, zwerfvuil, hondenpoep en weinig
groen in de buurt. Ook veiligheid speelt
een rol in het woonplezier. Veiligheid en
zorg krijgen samen extra aandacht.
Daarnaast staat het integratiebeleid
hoog op de agenda. We willen dat onze
inwoners meedoen in de samenleving,
dat mensen voor zichzelf kunnen
zorgen en niet eenzaam zijn. Culturele
activiteiten zijn daarbij belangrijk. We
willen dat er meer ruimte komt voor
cultureel ondernemen. En voor ideeën en
initiatieven vanuit de samenleving.
De gemeente zet zich in voor de
ontwikkeling van onze economische
pijlers. Voor ons zijn de maakindustrie,
zeehaven, recreatie, toerisme en het
midden- en kleinbedrijf heel belangrijk.

Om nieuwe inwoners te kunnen
huisvesten en huidige inwoners een
wooncarrière in Velsen te kunnen
blijven bieden, is het noodzakelijk dat
er woningen bijgebouwd worden. Er
komen woningen bij verspreid over
Velsen, waarbij we het groen zoveel
mogelijk ontzien. Woningen van
woningcorporaties worden beter en
duurzamer, zodat het aantrekkelijker
wordt om erin te wonen. Bovendien zorgt
het voor meer variatie aan woningen in
kwetsbare wijken in Velsen-Noord en
IJmuiden. Ook willen we als gemeente
goed bereikbaar zijn en ervoor zorgen we
bereikbaar blijven. Vooral IJmuiden is
met twee toegangswegen kwetsbaar.
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Hoe wil het college dit met anderen gaan doen?

Fijn wonen voor iedereen
• Stedelijke ontwikkeling – Hoe ziet
Velsen er in de toekomst uit? Hoe gaat
IJmuiden zich verder ontwikkelen?
Wat is de relatie tussen mobiliteit, de
overgang naar nieuwe vormen van
duurzame energie, de economische
en ruimtelijke ontwikkeling? Ons
toekomstbeeld moet één geheel zijn.
Bijvoorbeeld in de vorm van een
Omgevingsvisie 2050, waarin IJmuiden
een centrale rol gaat spelen. Zo kunnen
we de kansen die er zijn verzilveren.
Denk aan Plein 1945, dat we een stuk
mooier, groener en prettiger kunnen
maken. Wanneer we een helder
toekomstbeeld voor ogen hebben,
kunnen we goed samenwerken met
partners. Met de woningcorporaties
bijvoorbeeld, ten behoeve van de
versterking van de stedelijke kwaliteit
van het centrum en de entree van
IJmuiden, en van buurten in VelsenNoord.
• Voldoende ruimte voor bouwen van
woningen – Velsen heeft de ambitie
om een aantrekkelijke woongemeente
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te zijn voor alle inkomensgroepen.
Dit betekent onder andere een goede
mix van soorten woningen, verspreid
over alle woonkernen. Het betekent
ook dat Velsen een bijdrage levert
aan de woningbouwopgave in de
regio. Daar hoort een goede regionale
samenwerking bij. Denk aan die tussen
het regionaal actieprogramma Wonen
(RAP IJmond en Zuid-Kennemerland)
en Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Momenteel wordt er gewerkt aan een
Woonvisie Velsen 2040, met daarin
de meest actuele inzichten over de
behoeften op woongebied.
• Aanpak leefbaarheid–
Er is veel aandacht voor het
oplossen van kleine ergernissen die
ons woonplezier bederven. Zoals
hondenpoep en zwerfvuil. Maar ook
voor initiatieven die vanuit buurten
en wijken worden opgestart. Waar
het nodig en mogelijk is geven we
ondersteuning. Door te kijken wat
een wijk nodig heeft, verbeteren we
de leefbaarheid. De signalen en acties
van inwoners nemen we daarin mee.

Ook gaan we regelmatig vragen en
meten wat wel werkt en wat niet. Met
deze resultaten kunnen we acties veel
gerichter inzetten.
• Voldoende en schoon water –
We zetten de strategische
samenwerkingsagenda met het
Hoogheemraadschap Rijnland in volle
vaart door. Eén van de spe erpunten
is halen van energie uit water (denk
bijvoorbeeld aan riothermie).
Veiligheid
• Tegengaan van ondermijning
(vermenging van de onderwereld met
de bovenwereld). We zorgen voor een
sterke samenleving en sterk openbaar
bestuur.
• We gaan drugshandel en overlast door
drugs tegen door het van verschillende
kanten aan te pakken.We willen de
structuur die erachter zit kapot maken.
• We pakken het witwassen van
crimineel geld aan.
• We pakken mensenhandel aan.
• We geven voorlichting op scholen.
• We werken nauw samen met politie,

openbaar ministerie, belastingdienst,
douane en marechaussee.
• We werken aan veiligere buurten
en wijken. Onder andere via
cameratoezicht zetten we in op
inbraakpreventie en het tegengaan van
overlast in uitgaansgebieden.
• Geweld tegen en onbeschaafd
behandelen van ambtenaren,
bestuurders en raadsleden staan we
niet toe. Samen met de hulpdiensten
onderschrijven wij de gedragscode
Handen af van de hulpverlener.
Economie
• Economische pijlers – We stimuleren
de ontwikkelingen van de haven, recreatie en toerisme. Ook het opwekken van
windenergie en zonne-energie biedt
kansen, net als het hergebruiken van
grondstoffen en producten.
• Impulsprojecten – We gaan door met
het realiseren van de Visie op Velsen
2025. Daarvoor blijven we volop
inzetten op onze impulsprojecten,
zie het kader hiernaast.

Impulsprojecten
- Havenkwartier – We pakken de kansen die er zijn om dit gebied aantrekkelijk
te maken om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Dit doen we altijd
in overleg met de omgeving. Daarvoor hebben we de Omgevingstafel in het leven
geroepen. Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen die er belang bij heeft er beter
van wordt.
-	
Kustplaats IJmuiden aan Zee en BRAK! – Deze zijn volop in ontwikkeling.
-	
Citymarketing en de Rauwe Loper – We zetten de ingezette koers voort. We
willen de prachtige plekken in IJmuiden bekender en beter vindbaar maken.
-	
Wind offshore - Velsen wordt dé hoofdstad van de windenergie op zee. Het
gebeurt hier! En daar mogen we best trots op zijn. Het Rijk heeft haar ambitie
voor de offshore wind fors opgeschroefd. De ligging van de IJmond en het
Noordzeekanaalgebied ten opzichte van de geplande parken biedt enorme
economische kansen.De positie van onze regio in die markt is al goed, maar niet
vanzelfsprekend wat de toekomst betreft. Andere Nederlandse havens zien ook
kansen en zetten zich momenteel heel actief en prominent in de markt. We zijn
als regio nog te onzichtbaar. Daarom is er qua marketing en profilering extra
gezamenlijke inzet nodig. Velsen wil daar graag aan meewerken.
-	
Techport - De afgelopen jaren heeft Techport zijn positie als hét
samenwerkingsverband van de maakindustrie in de IJmond en de MRA bewezen.
Dat moeten we nu verstevigen en verder uitbouwen. Het is onze ambitie om de
betrokkenheid van bedrijfsleven en samenwerking met (kennis)instellingen van
buiten de regio te vergroten. Het college wil dit samen met de IJmond en MRA
aanmoedigen en waar mogelijk ondersteunen. Net als het voor elkaar krijgen van
een TechportCentre. Dit kost meer tijd dan we eerder hadden gehoopt.
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• E
 nergiehaven – De Energiehaven
is een belangrijk project. Een
nieuwe toplocatie voor de sluizen
is noodzakelijk om de bouw en het
onderhoud van windmolenparken
op zee te regelen. Hiervoor zijn er
gesprekken tussen de initiatiefnemers
(gemeente, provincie Noord-Holland,
Haven Amsterdam, Tata, Zeehaven
IJmuiden) en het Rijk. Samen met
partners willen we deze haven voor
elkaar krijgen. Het college gaat ervan
uit dat de nieuwe haven er komt!
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• B
 etere dienstverlening aan
ondernemers – We willen
winkelgebieden stimuleren in
IJmuiden en wellicht in Velserbroek
door het oprichten van een Bedrijf
Investering Zone (BIZ). We hebben
hier goede ervaringen mee in het
havengebied. Dat geldt ook voor
de inzet van de Winkelloods. We
gaan de winkelgebieden samen
met de winkeliers levendiger en
aantrekkelijker maken.

Bereikbaarheid
• O
 V schaalsprong – We zetten een
lobby in voor een hoogwaardig
openbaar vervoernetwerk in de
MRA. Te beginnen met een directe
lightrailverbinding met Amsterdam,
wellicht via het recreatiegebied
Spaarnwoude. Dat wordt het
recreatiegebied van de MRA.
• Slimme en duurzame mobiliteit –
Niet het soort vervoer staat centraal,
maar het bereiken van de bestemming
Dat wordt het uitgangspunt.

We moeten verder kijken dan
infrastructuur. Daarom gaan we de
mobiliteitsuitdagingen te lijf met
een ambitieuze mobiliteitsagenda.
Veiligheid, duurzaamheid en zo
weinig mogelijk overlast zijn
daarbij erg belangrijk. De gemeente
kiest voor schoon vervoer, waarbij
alternatieve vervoersmiddelen worden
gestimuleerd (fietsen stimuleren
en het laten staan van de auto in de
spits). Er komt meer aandacht voor
de verbetering van infrastructuur
voor doorfietsroutes en voor het
openbaar vervoer van Velsen naar
Amsterdam. Daarnaast gaan we
voor slimme, duurzame logistiek
en innovatie (schone brandstoffen,
slimme distributie) en technologische
instrumenten (reisinformatie voor
forensen en verkeersmanagement).
• We onderzoeken of het aantal
bezorgbusjes in wijken omlaag kan,
door centrale punten voor aflevering
te maken. We proberen dat in IJmondverband voor elkaar te krijgen.
• We stimuleren elektrisch vervoer

•

•

•
•

(fiets en auto) door betere oplaad- en
parkeerfaciliteiten en onze inzet in het
platform IJmond Bereikbaar.
We zorgen voor een betere
doorstroming door slimme technologie
te gebruiken. Op de route Kanaaldijk/
Noostraat, Pontplein, Stationsweg,
Parkweg gaan we bijvoorbeeld slimme
verkeerslichten toepassen.
.We faciliteren voorrang voor
fietsverkeer op de doorfietsroutes. In
overleg met omwonenden en andere
belanghebbenden gaan we bekijken of
de snelheid buiten de bebouwde kom
omlaag kan. Dit komt de veiligheid ten
goede en vermindert verkeersgeluid.
Waar mogelijk kiezen we voor stil
asfalt.
We zetten in op toeristisch vervoer
over water. Dit doen we samen met
alle betrokken partijen, bedrijven
en overheden. Niet zozeer om de
bereikbaarheid te vergroten, maar
vooral om Velsen aantrekkelijker te
maken voor bezoekers en toeristen.

Ontspannen
• Recreatie – Velsen heeft het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland, dat vooral
bedoeld is voor wandelaars en fietsers.
En we hebben het recreatiegebied
Spaarnwoude voor recreatie en voor
zowel indoor- als outdoor-sporters.
We zijn trots op deze gebieden en
willen dit vooral behouden.
• Spaarnwoude – Met oog voor de balans
tussen evenementen en recreatie zetten
we binnen het recreatieschap Spaarnwoude in op veilige recreatie door:
	- Het verbeteren van de recreatieve
infrastructuur.
- Een toekomstbestendig
recreatiegebied.
- Het neer te zetten als volwaardig
metropolitaan park in de
ontwikkeling van de MRA.
• Nationaal Park Zuid-Kennemerland –
Dit wordt met name bezocht door de
rustzoeker. We onderzoeken hoe we dit
karakter verder kunnen versterken.
• Slim evenementenbeleid – We
geven commerciële evenementen de
aandacht die ze verdienen.
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• S
 trand – IJmuiden aan Zee,
IJmuiderslag en Strand Noordpier
zijn stranden waar volop aan winden watersport wordt gedaan. In de
Visie op de Waterrecreatie heeft
de provincie Noord-Holland deze
stranden als dé stranden voor
durfsporten benoemd. Hier kan
Velsen/IJmuiden zich prima mee
profileren. Uiteraard bieden we de
reguliere badgasten net zo goed
aantrekkelijke plekken op het strand
om te genieten.
• Wind- en watersport – Om
Velsen/IJmuiden als wind- en
watersportlocatie te onderstrepen,
moeten we inspelen op de behoeftes
van de wind- en watersporters,
rekening houdend met de veiligheid en
behoeften van reguliere badgasten. Dat
doen we door:
- Het mogelijk maken van wind- en
watersport.
	- Veilige stranden te maken door
de inzet van de Reddingsbrigade,
handhaving en zelfregulering.
- Samen te werken met
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strandondernemers om de stranden
nog aantrekkelijker en duurzamer te
maken.
• Cultuur – Nieuw kunst- en
cultuurbeleid. We bieden goede
culturele voorzieningen voor alle
inwoners en ruimte voor cultureel
ondernemerschap. We gaan voor een
gevarieerd, modern en passend aanbod
voor jong en oud. We zorgen ervoor
dat alle scholen toegang hebben tot
cultuureducatie.

AMBITIE

Nog schoner en veiliger.
In Velsen is het prettig
wonen, werken, ondernemen
en ontspannen.

COLLEGEPROGRAMMA GEMEENTE VELSEN

Miranda
de Koning (54)
uit IJmuiden:

“Na een zware burn-out
probeer ik weer aan het werk
te komen. Dat valt nog niet
mee. Ik solliciteer me suf. Ook
deed ik via de gemeente mee
aan het project IJmondWerkt,
dat 50-plussers helpt bij het
vinden van een baan. Dit
project in groepsverband
bracht mij helaas niet verder.
Wat ik mis is individuele
begeleiding. Mijn tip zou zijn:
neem de tijd voor mensen,
leer ze kennen en kijk waar
ze echt gelukkig van worden.
Ellenlange trajecten en al die
regeltjes helpen daar niet bij.
Probeer ook eens tussen de
regels door te lezen!”
Kijk voor het hele interview
met Miranda op velsen.nl/
collegeprogramma.

Iedereen doet ertoe
Hier gaan we naartoe

Zorgen dat iedereen meedoet
Iedereen in onze gemeente verdient goede
zorg. Voorop staat dat mensen zo lang
mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen
en dat inwoners betrokken zijn. Zorg
voorkomen, nieuwe manieren van zorg
bieden, welzijn, de verbinding tussen
onderwijs en de arbeidsmarkt en het
jeugdbeleid zijn voor de gemeente ook
erg belangrijk. We willen ervoor zorgen
dat welzijn, gezondheid, zorg, cultuur en
sport meer met elkaar verbonden worden.
In Velsen stimuleren we dat iedereen
meedoet. Wat je geloof, seksuele voorkeur
of afkomst ook is.

zorgprofessionals en de vraag hiernaar.
Door onderwijs, cultuur en sport met
elkaar te verbinden, zorgen we voor een
uitdagende en passende leeromgeving in
Velsen.

Raadsakkoord
• Arbeidsmarkt, we
rk en inkomen
• Vitaal en sociaal
• Onderwijsklimaat

Goed onderwijs is van belang voor de
hele samenleving. In onze regio is er
de komende jaren volop aandacht voor
het opleiden van voldoende technisch
personeel. Een andere uitdaging is
de balans tussen het opleiden van
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Hoe wil het college dit met anderen gaan doen?

De sterke wijk
• In buurten en wijken willen we er zijn
voor mensen die hulp nodig hebben.
In een sterke wijk voelen mensen zich
verantwoordelijk en zijn ze positief
betrokken. Hier woon je fijn en is het
schoon en veilig. Hier weten mensen
elkaar te vinden en maakt achteruitgang
minder kans. Hier zorgen we voor
ontmoetingsplekken, cultuur en sport.
• Om langer zelfstandig te wonen, is er
aandacht voor het voorkomen dat je
zorg nodig hebt. Hulp vragen mag niet
moeilijk en ingewikkeld zijn. Sociale
wijkteams zijn herkenbaar en makkelijk
te benaderen. We stimuleren activiteiten
in de wijk. Zorg is altijd dichtbij.
• We werken aan wijken waar mensen
met en zonder beperking zo zelfstandig
mogelijk wonen en meedoen.
Waarschijnlijk zijn er in 2021 middelen
beschikbaar die beschermd wonen
en maatschappelijke opvang mogelijk
maken. Dat betekent dat we samen met
woningcorporaties gaan zoeken naar
geschikte woonvormen om wonen en
zorg te combineren. Er komt een plan van
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aanpak voor specifieke doelgroepen. In de
Rivierenbuurt hebben we hier al ervaring
mee.
• De inzet van maatschappelijke
instellingen richt zich op het versterken
van de wijk en is voor iedereen
toegankelijk en bereikbaar.
Jeugd
• We willen dat jongeren zoveel mogelijk
thuis of in een huiselijke situatie
opgroeien. Als er hulp nodig is, wordt
deze wanneer het kan in de eigen
omgeving ingezet. Om dit mogelijk
te maken zetten we ook in op een
goede verbinding tussen onderwijs en
jeugdhulp.
• Wat ouders aankunnen (draagkracht)
is voor ieder kind van belang. We
ondersteunen ouders bij vragen over
opvoeden en opgroeien, zodat de
kinderen een stevige basis krijgen. In het
bijzonder ouders die om wat voor reden
dan ook een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.
• Velsen kent een levendige
jeugdcultuur, die we ondersteunen met

ontmoetingsplaatsen voor jongeren
(JOP’s) en andere activiteiten. Het is
belangrijk dat jongeren zich buiten
op straat thuis voelen. Net als thuis
verwachten we dat de jeugd zorgvuldig
met de spullen in de omgeving en met
buurtbewoners omgaat. We spreken
jongeren hierop aan als dat niet gebeurt.
• Voorkomen is beter dan genezen.
We proberen zoveel mogelijk te
voorkomen dat we ingrijpende jeugdzorg
moeten inzetten. Daarvoor zijn soms
investeringen nodig aan de voorkant, om
te voorkomen dat jongeren (duurdere)
hulp nodig hebben. Dat is voor iedereen
beter.
• De gemeente Velsen zet zich extra
in voor kinderen die leven in een
armoedesituatie door het organiseren
van (preventieve) activiteiten en
het verstrekken van voorzieningen.
Jeugdigen en samenwerkingspartners
denken mee over deze activiteiten en
voorzieningen.
Koppelen zorg en veiligheid
• Achteruitgang en ondermijning

(vermenging van de onderwereld met
de bovenwereld) gaan we tegen door
aan sterke wijken te werken. Geen
symptoombestrijding, maar juist
de oorzaken aanpakken door nauw
samen te werken met de politie. Het
uitgangspunt daarbij is preventie.
We kijken daarbij niet alleen naar
de persoon, ook het gezin en de
leefomgeving nemen we mee.
• We gaan veiligheid en werken aan zorg
combineren in wijken en buurten.
• Er komt een verbeterde aanpak voor de
opvang van verwarde personen.
• We organiseren wijkavonden ‘zorg en
veiligheid’ om te horen wat er leeft en
wie wat kan doen.

Daarom houden we onszelf een spiegel
voor: stellen we de juiste vragen? Geven
we het juiste? Is de zorgvraag duidelijk?
We mogen ons niet verschuilen achter
wetten en regeltjes. Het gaat om onze
inwoners.
• De gemeente moet inwoners met een
zorgvraag die ze niet zelf op kunnen
lossen helpen. We willen ervoor zorgen
dat inwoners tevreden zijn over de
mogelijkheden die we ze bieden. Voor
mensen met een vraag, begint onze
hulp dan ook niet langer bij de regeltjes.
Hiervoor is hulp op maat nodig én lef.
We durven individuele gevallen ook
individueel te behandelen. Zo maak je
het verschil!

• Consulenten zijn het eerste
aanspreekpunt voor bewoners. Zij
hebben hierin een belangrijke taak.
Aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt
• Aansluiting – We zorgen ervoor dat
het aantal vroegtijdige schoolverlaters
laag blijft, dat leerlijnen doorlopen
en dat onderwijsachterstanden
worden aangepakt. We helpen bij
het matchen van vraag en aanbod
van onderwijsprofessionals, zoals bij
techniek en zorg.
• Zorgpoort – We zoeken samenwerking
met het Uitvoeringsinstituut
Werknemers Verzekeringen (UWV),

Van regels naar mensen, de vraag
van inwoners staat centraal
• De vraag van inwoners staat centraal..
We gaan uit van het individu en van
maatwerk. De Participatiewet en de
Wmo sluiten daar niet altijd goed bij
aan. Voor jeugd, mensen in de bijstand,
inwoners met fysieke en mentale
problemen kan de wet in de weg staan.
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WerkgeversServicePunt (WSP),
onderwijs- en zorginstellingen. We
willen leren van voorbeelden om ons
heen. Inwoners met een uitkering
en mensen die zeer moeilijk aan
werk kunnen komen via een werkleersysteem bieden we de kans om
werkervaring op te doen en om een
diploma te halen.
Meedoen voor iedereen
• Iedereen in beeld – Mensen die moeilijk
een baan kunnen vinden moeten zich
weer gezien voelen. Zij moeten de kans
krijgen om weer betaald werk te vinden.
En voor wie dat niet mogelijk is, is een
zinvolle dagbesteding noodzakelijk. Met
deze mensen voeren we gesprekken en
we vragen wat ze nodig hebben om dit
voor elkaar te krijgen. Een open, eerlijk
en nieuwsgierig gesprek. Niemand staat
immers vrijwillig ‘aan de kant’.
• Kansen op werk creëren – We gaan serieus werk maken van werk door kansen
op een baan te creëren voor mensen
waarbij dat niet vanzelf gaat. We zetten flink in op jobcarving, social return,
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garantiebanen en beschut werk. Als
gemeente hebben we hierin een voorbeeldfunctie. Dat wetten en regels niet
altijd helpen, mag een succes niet in de
weg staan. We willen leren van sociale
ondernemingen die hierin succesvol zijn
geweest.
 ezondheid, sport als maatschapG
pelijke katalysator
• Ruimte voor verenigingen – Verenigingen zijn belangrijk voor de verbinding in
een wijk. Ze zijn voor veel jongeren een
veilige plek. Vrijwilligerswerk bij verenigingen kan een opstap zijn naar een
betaalde baan. Het college geeft acties
van verenigingen volop ruimte en stimuleert samenwerking. Zoals bijvoorbeeld
bij het ombouwen van sportparken tot
multifunctionele en open sportparken.
We willen sportparken meer bekendheid
geven en beter benutten.
• Sport als motor om mensen in beweging
te krijgen – We willen graag dat nog
meer mensen gaan bewegen en dat ook
volhouden. Bijvoorbeeld doordat meer
kinderen de Sportpas kunnen gebruiken.

COLLEGEPROGRAMMA GEMEENTE VELSEN

En door plekken te maken in parken
waar mensen kunnen bewegen. Ook komen er multifunctionele sportvoorzieningen en sluit de gemeente een Lokaal
Sportakkoord. Hierin staat hoe we dat
samen met alle betrokken partijen gaan
doen. Sport helpt niet alleen goed wat
betreft gezondheid, maar ook als eerste
opstap naar werk en het meedoen in de
maatschappij.
• Gezond Velsen – We zetten extra in op
een gezonde bevolking en omgeving:
-W
 e hebben aandacht voor de gevolgen
van armoede op de gezondheid en het
welbevinden.
-W
 e stimuleren een gezonde leefstijl en
voeding. Jongeren op gezond gewicht
(JOGG).
-W
 e streven naar het verbeteren van
de luchtkwaliteit in Velsen door meer
in te zetten op het terugdringen van
ultrafijnstof.
• We bieden nog meer ruimte voor het
individueel sporten op het strand en in
de duinen, recreatiegebieden en parken.

AMBITIE

In Velsen doet iedereen actief mee.
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Hoe denken inwoners over samenspel?
Om te weten hoe onze inwoners denken over ‘meedoen in Velsen’ hebben
we een onderzoek gedaan onder ons vaste burgerpanel. 904 mensen
hebben de enquête ingevuld. Ook inwoners die geen vast lid zijn van het
burgerpanel konden de enquête invullen, bijvoorbeeld via Facebook.

De
meeste
inwoners
....

...die reageerden verwachten dat de gemeente meedenkt en kennis
toevoegt. Vooral beoordelen of iets past binnen de regels is niet genoeg.

helemaal eens

beetje mee eens

oneens

weet niet

Van de gemeente verwacht ik dat zij...

Onze
inwoners
vinden...

...meedenkt bij iniaeven van bewoners

...het vooral belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Zelf meewerken aan de
uitwerking van een idee of plan kan op minder steun rekenen.

...zich niet bemoeit met iniaeven van bewoners

Als ik ergens aan mee wil doen of mijn mening wil geven vind ik het belangrijk dat ik...
1,07% 0,12%
27,02%

0,83% 0,12%

4,29% 0,36%

14,29%

0,71%
31,79%

33,33%

71,79%

65,71%

... goed
geïnformeerd
ben

... op jd
geïnformeerd
wordt

45,83% 49,52%

... merk dat
mijn mening
meetelt

53,21%

... mee kan
beslissen over
een plan

18,10%

12,02%

28,33%

... zelf ideeën
en plannen
kan inbrengen

76,36%

...vertrouwen hee in de kennis van inwoners

66,09%

46,67%

...vooral beoordeelt of iets past binnen
de gestelde regels

46,78%

... met andere
mensen kan
samenwerken

...goede plannen (mee) financiert

67,70%

...zelf met ideeën en meerdere oplossingen
komt zodat er iets te kiezen is

best belangrijk

57,80%

16,71%

72,15%

22,65%

6,19%

33,33%

... zelf kan
meewerken aan
de uitvoering
van het idee
of plan

5,69% 20,05%

...kennis toevoegt aan een plan of een idee

29,52%
47,74%

52,02%

heel belangrijk

34

6,90%

1,55%

82,67%

niet zo belangrijk

17,62%

31,06%

44,80%

7,30%

29,21%

37,38%

onbelangrijk
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In gesprek
Top
drie
thema’s

Wonen en leefomgeving, bereikbaarheid en veiligheid vormen samen de
top drie van thema’s waarover inwoners willen meepraten. Bij mensen
jonger dan 45 jaar is meepraten over ‘vrije tijd & recreatie’ belangrijker
dan ‘veiligheid’.

Als inwoner/ondernemer in Velsen wil ik met de gemeente in gesprek over:
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wonen en leefomgeving

77,37%

werken en ondernemen

13,33%

vrije jd en recreae

41,41%

onderwijs en educae

18,99%

zorg en gezondheid

40,81%

natuur, milieu en duurzaamheid

43,54%

bereikbaarheid en mobiliteit

57,98%

veiligheid en openbare orde

47,47%

lokale poliek

20,61%

72,15%

En dus gingen we op pad. Naast het onderzoek “Meedoen in Velsen’ hadden
we ruim 80 ontmoetingen met onder andere: (groepen van) inwoners, organisaties, ondernemers, verenigingen, scholen, buurgemeenten en bezoekers
van Velsen. We toetsten onze ideeën en verwerkten signalen, kritiek, zorgen
en plannen in dit collegeprogramma. Dat ging bijvoorbeeld over:
• W
 ijkplatforms en wijkvertegenwoordigers hebben behoefte aan een beter
gesprek en meer ‘inspraak’ aan de voorkant van een plan. Ze willen graag betere communicatie en betere participatie.
• Doorstroming op de route KanaaldijkStationsweg-Parkweg is een heikel
punt als het gaat om bereikbaarheid.
Naast verkeersveiligheid en duurzaam
vervoer heeft dat aandacht nodig.
• Als het gaat om de landelijke
energietransitie willen de inwoners
die we gesproken hebben graag dat de
gemeente de regie neemt. Ook zeggen
ze: “kom met een goed verhaal en
onafhankelijke informatie van wat er
wanneer nodig is”.
• Inwoners vinden het fijn om veel groen
in de wijk te hebben.
• Een wijkplatform 2.0 als aanlokkelijk
idee om samen maatschappelijke
problemen te bespreken en op te
lossen.

• E
 r zijn bij initiatiefnemers ideeën
voor nieuwe woonvormen en
gedifferentieerd wonen.
• De thema’s zorg en veiligheid horen bij
elkaar. Politie: ”Straffen alleen heeft
geen zin als ik niet weet in wat voor
situatie de familie leeft.”
• Meedoen is belangrijk, aldus onze
statushouders: “ we willen graag
meedoen met buurtbewoners; zo leren
we snel de Nederlandse taal en maken
we contact”.
• Veilige en aantrekkelijke stranden.
Ondernemers: “We willen graag
meedenken over de zonering en
meehelpen bij het naleven van
de regels. Zo maken we stranden
aantrekkelijker voor alle gebruikers.”

 aten we eens
L
wat trotser zijn
op onszelf!
Mijn wijk heeft
zoveel te bieden.
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‘Velsen komt naar je toe’
‘Beter communiceren, informeren en zorgen dat Velsenaren meer
betrokken zijn bij de dingen die we doen.’ Actiepunten die hoog op
het prioriteitenlijstje staan van wethouder Bram Diepstraten.
De portefeuille van Bram Diepstraten
(Velsen Lokaal) is aardig gevuld. Hij is
verantwoordelijk voor het meedoen van
mensen in de wijk, sport en recreatie, bereikbaarheid en mobiliteit en de openbare
ruimte (parken, straten, speeltuinen etc.).
Meer betrokkenheid
“Waar ik extra m’n best voor ga doen is uitmuntende burgerparticipatie. We willen
graag dat Velsenaren betrokken zijn bij de
dingen die we doen en meebeslissen welke
kant we op gaan. Ook willen we graag dat
inwoners met eigen initiatieven komen.
Met alleen een inspraakavond komen we
er niet meer. Het is belangrijk dat bestuurders en ambtenaren de wijken in gaan, in
gesprek met inwoners, instellingen en ondernemers. Zo horen we wat er speelt en
het is nog leuk ook! We gaan digitale tools
als enquêtes en flitspeilingen inzetten.
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Het kan allemaal veel digitaler. Hoe meer
mogelijkheden we bieden om mensen mee
te laten doen, hoe beter! Zo maken we het
makkelijker om mee te denken en mee te
beslissen. Sowieso moet onze communicatie en informatie richting de Velsenaren
scherper. Vertel waar we mee bezig zijn,
hoe mensen mee kunnen doen en laat weten wat de status is van projecten en initiatieven. Ook als het negatief nieuws is. De
betrokkenheid van inwoners houd je juist
vast door altijd goed terug te koppelen.”
Kennis in de wijken
“Grote aandachtspunten voor mij zijn ook
duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Fietsen, deelvervoer en reizen met
het openbaar vervoer gaan we meer stimuleren. Elektrisch vervoer wordt makkelijker. Dit doen we in samenspraak met mensen die er belang bij hebben. Er zit zoveel

kennis in de wijken en bij bedrijven, aanbieders van openbaar vervoer, de provincie en Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Laten
we daar gebruik van maken. Hetzelfde
geldt voor het invullen van de openbare
ruimte zoals straten, parken, plantsoenen
en speeltuinen. We gaan samen met inwoners van buurten en wijken voor groener,
veiliger en schoner. Heel veel vrijwilligers
nemen zelf al hun verantwoordelijkheid
in de wijk. Denk aan WhatsApp groepen
als buurtpreventie of de tientallen inwoners die zelf zwerfvuil opruimen en hun
straat fleuriger maken. Daar ben ik best
trots op!”
“De komende jaren gaan we door met investeren in sportaccommodaties. Duurzaam en multifunctioneel is daarbij ons
motto. Deze sportplekken zijn een middel
om mensen uit hun isolement te halen en
ze in hun kracht te zetten. Via vrijwilligerswerk kan jong en oud ervaring opdoen
bij verenigingen en soms is dat zelfs een
mooie opstap naar een betaalde baan.”

Bram Diepstraten
Wethouder

‘Uitmuntende
burgerparticipatie
en communicatie,
daar ga ik voor.’

Besturen is ook loslaten
“Wat intern beter moet is de samenwerking tussen onze ambtenaren. Laten we
niet altijd denken dat we zelf de wijsheid
in pacht hebben en zeggen ‘zo moet het,
wat vind je ervan?’ Besturen is ook loslaten. Door het inschakelen van de juiste
experts en door te luisteren naar anderen
kun je samen mooie dingen bereiken.
Samen aan de tekentafel, dat wil ik meer

zien. Kansen zie ik binnen onze gemeente
genoeg. Door inwoners van buurten en
wijken te verenigen groeien ideeën en
krijgen we betere plannen. Het is goed om
dat meer uit te bouwen. Mondige inwoners weten vaak de weg wel. Het is juist
de stille meerderheid die we beter willen
ondersteunen, bijvoorbeeld met een app
of website. Daar valt democratisch gezien
nog veel winst te halen!”
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‘Weten wat er leeft’
Wethouder Jeroen Verwoort: “De komende vier jaar is mijn grootste
uitdaging het vinden van de balans tussen de ruimte om te ondernemen en de ruimte om te leven.”
Gelukkig is de geboren en getogen
IJmuidenaar een rasoptimist. Na vier
jaar in de gemeenteraad is Jeroen
nu wethouder namens de VVD en
verantwoordelijk voor onder meer
Economische Zaken en Havens,
Financiën, Kunst & Cultuur en de
impulsprojecten Techport, Offshore Wind
en Citymarketing.
“Ik heb de mooiste portefeuille in de
gemeente. Velsen is zo veelzijdig, de
bedrijvigheid en veelzijdigheid spat er
vanaf. We hebben de haven, de pieren,
de grootste zeesluis van de wereld, Tata
Steel, het strand, een prachtig nationaal
park, een recreatieschap. De Velsenaar
heeft aderen van staal waar zout water
doorheen stroomt. Stuk voor stuk harde
werkers, bereid om er het beste van
maken. Daar ben ik supertrots op. Maar
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deze Rotterdams aandoende mentaliteit
van ‘geen woorden maar daden’ kan
soms best wat meer Amsterdamse bluf
gebruiken. Het is echt geen borstklopperij
om te laten weten waar je goed in bent.”
De deur uit
“De komende vier jaar wil ik met een
frisse, onafhankelijke blik naar deze
gemeente blijven kijken. De deur uitgaan
om met mensen te praten, weten wat er
leeft op straat, in de havens. Dat leer je nu
eenmaal niet achter je bureau. Ik wil in
gesprek gaan, met oplossingen komen en
deze ook uitvoeren. Regelmatig hoor ik
van ondernemers met innovatieve ideeën,
dat de gemeente het met regels en wetten
nodeloos ingewikkeld maakt. Laten we
vooral denken vanuit kansen en niet
vanuit beperkingen. De gemeente moet
samenwerking bevorderen, bijvoorbeeld

tussen winkeliers in de winkelcentra.
Met hen gaan we voor vitale, veilige en
goed bereikbare winkelgebieden. Door in
gesprek te gaan hoor je concreet wat er
beter kan. Op die manier zijn we al aan de
slag gegaan met de bewegwijzering en de
parkeerproblematiek.”
Keuzes en kansen
“Naast de mooiste, heb ik beslist ook een
uitdagende portefeuille. Die uitdaging
zit ‘m vooral in het vinden van de balans
tussen ruimte om te ondernemen en
ruimte om te leven. Onder de rook van de
Hoogovens staan we met onze voeten in
de zee en onze neus in de wind. Werken,
wonen, recreëren, het gebeurt hier
allemaal dicht naast elkaar. En hoe houd
je dat plezierig voor iedereen? Dat is flink
wikken, wegen en lastige keuzes maken.
Maar zolang je iedere belanghebbende
erbij betrekt en duidelijk communiceert,
heb je de helft al gewonnen.”

Jeroen Verwoort
Wethouder

‘We mogen
veel meer laten
weten waar we
goed in zijn.’

“Ik zie voor Velsen veel kansen. Dat
maakt het zo leuk om hier wethouder
te zijn. Velsen is een economisch
powerhouse. Dat mogen we veel meer
uitdragen. En het wordt nog mooier!
We werken aan de Wind Offshore,
het Havenkwartier, de energiehaven,
Techport, onze samenwerkingen binnen
de metropoolregio Amsterdam (MRA). Als
ik een voorspelling mag doen, zeg ik dat

Velsen over vijf jaar hét centrum is van de
visserij, staal en Wind Offshore. Daar ga ik
me de komende jaren in ieder geval voor de
volle 100 procent voor inzetten!”
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‘Wonen moet betaalbaar blijven’
Wethouder Floor Bal (wonen, woningbouw en de energietransitie): ‘Ik
ga voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod van duurzame woningen in
onze gemeente.’
De komende vier jaar, wanneer het
in Velsen over wonen, woningbouw,
warmtenet of energietransitie gaat, is Floor
Bal (LGV) aan zet. “Wij willen dat onze
gemeente een aantrekkelijke plek is om in te
werken en te wonen. Met woningen die voor
elke portemonnee geschikt zijn. Een mooie
mix tussen koop, huur en middensegment.
Afhankelijk van het inkomen dus.”
Duurzame energie
“Naast het gevarieerde aanbod, willen we
dat woningen in Velsen ook levensloopbestendig en duurzaam zijn. Dit eerste houdt
in dat een woning als het ware met elke
levensfase meegroeit. Op die manier kun je
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Daar liggen zeker kansen! Duurzaam wonen
betekent dat fossiele brandstoffen als aardgas niet meer in beeld zijn. Of je nu woont,
werkt of onderneemt in onze gemeente, we
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krijgen allemaal te maken met de omslag
naar volledig schone en duurzame energie.
Zonne- en windenergie en het warmtenet
spelen dan een grotere rol. Heel belangrijk
daarbij is hoe onze inwoners dat willen en
hoe we dat vervolgens samen voor elkaar
krijgen. Dat moet helder zijn.”
“Het in gang zetten van de energietransitie
is mijn grootste uitdaging. Als we in 2050 in
Nederland alleen nog maar duurzame energiebronnen als zon, wind en warmte willen
gebruiken, dan moeten we er met z’n allen
de schouders onder zetten. Een van de eerste stappen is dat in 2021 een warmteplan
klaar moet zijn. Een planning die duidelijk
maakt waar we onze warmte vandaan halen
als we geen aardgas meer gebruiken.”
Veel warmtebronnen
“Gelukkig biedt onze gemeente nogal
wat mogelijkheden. Denk aan warmtenet

IJmond, waarbij de restwarmte van Tata
Steel wordt gebruikt. Bij het produceren
van staal komt namelijk veel warmte vrij,
waar anderen van kunnen profiteren. Zo
kunnen we duizenden huizen verwarmen.
Komend jaar gaan we aan de slag met geothermie oftewel aardwarmte, waarvoor we
warmte van 3000 meter onder het aardoppervlak halen. En we gebruiken warmte- en
koudeopslag. Hiermee kun je ’s winters via
een warmtepomp het grondwater gebruiken om panden te verwarmen en ‘s zomers
om te koelen. Een van de scholen in onze
gemeente wordt verwarmd met riothermie;
verwarmen met rioolwarmte. Dat kunnen
we meer gaan inzetten. Wat mij betreft wedden we niet op één paard, maar zetten we
alle warmtebronnen in die er zijn.”
Met elkaar in gesprek gaan
“In deze overgangsfase wil ik samen
met inwoners op zoek naar natuurlijke
momenten om die duurzame overstap
te maken. Een voorbeeld: stel je combiketel gaat kapot, dan is dat hét moment

Floor Bal
Wethouder

‘Voor nu zetten
we in op alle
duurzame
energiebronnen.
Waterstof heeft
de toekomst.’

om over te stappen naar een duurzamer
alternatief als een hr-ketel of warmtepomp.
Natuurlijk brengt dat kosten met zich
mee en zal het een uitdaging zijn. Als
gemeente willen we hier graag een adviesrol
pakken. Laatst heb ik al een burendag
aangegrepen om hier over te vertellen.
Mensen nemen het heel serieus. Zo is een
van de bewoners gelijk gaan uitzoeken hoe
de buurt collectief duurzame energie kan

inkopen. Een mooi voorbeeld van waar
gesprekken met inwoners toe kan leiden.
Ik ben ervan overtuigd dat dit, samen met
het geven van informatie over de plannen,
het belangrijkste is. Regelmatig, helder en
zorgvuldig communiceren is daarbij een
must. Zowel richting inwoners, als het
bedrijfsleven. Alleen als we iedereen erbij
betrekken kan dit succesvol zijn!”
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‘Samen de schouders eronder’
Als het aan wethouder Sebastian Dinjens ligt is de gemeente Velsen
over vijf jaar helemaal klaar voor de toekomst. ‘We hebben het al
goed voor elkaar, maar het kan nog beter.”
“Jeugd, klimaat en water, ruimtelijke
ordening, duurzaamheid, dierenwelzijn en
leefbaarheid: een volle portefeuille waar
wethouder Sebastian Dinjens namens
GroenLinks graag z’n tanden in zet.
“Ik ben erg blij met jeugdzaken in mijn
portefeuille. Ik wil graag dat jongeren zich
hier thuis voelen, maar ook dat ze thuis
een veilige basis hebben.”
De straat op
“Op mijn prioriteitenlijst staat
bijvoorbeeld dat ik vaker met jongeren
in gesprek wil en een ander beeld van
ze wil schetsen dan dat van ‘lastig’.
Daarbij hoort ook aanspreken op
hun verantwoordelijkheid. Onlangs
ben ik samen met veldwerkers van
Streetcornerwork – een stichting die op
straat contact maakt met jongeren- de
straat op gegaan. Fantastisch vond ik dat.
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Het leverde mooie gesprekken op; over
dromen, ambities, behoeftes, talenten,
alles kwam voorbij. Het is goed om te
weten wat jongeren kunnen, willen en hoe
we daarbij kunnen helpen.”
Eigen verantwoordelijkheid
“Graag wil ik iedereen, dus niet alleen de
jeugd, een positief toekomstperspectief
bieden. Daar hebben we zeker een leefbare
en duurzame omgeving voor nodig. Wij
zijn de eerste generatie die last heeft van
klimaatverandering en ook de laatste
die er iets aan kan doen. De gemeente
wil pratenmet inwoners, bedrijven en
organisaties om samen te komen tot een
lokaal klimaatakkoord. Hier moet in
staan wat we gaan doen, hoe we dat doen
en met wie. En heel belangrijk, hoe we
gaan checken of we op de goede weg zijn.
Daar maken we samen afspraken over. En

het fijne is, dat deze omslag Velsen ook
economisch veel kansen biedt. Denk aan
onze unieke ligging voor de windenergie
en voor de combinatie van innovatie,
hoogwaardig technisch onderwijs en
werkgelegenheid in de maakindustrie.
“Samen moeten we de schouders eronder
zetten, ons steentje bijdragen. Daar ben
ik zeker positief over, want veel mooie
initiatieven zijn al in gang gezet. Veel
inwoners en bedrijven hebben ideeën over
hoe je duurzame energie kunt inzetten
in de wijk. We horen dat we nog beter
kunnen laten weten waar mensen terecht
kunnen om het te laten lukken. Naast
samenwerken hebben inwoners ook hun
eigen verantwoordelijkheid om de buurt
duurzamer, schoner en veiliger te maken.
Denk aan zwerfvuil of wel of niet een
verkeersdrempel. Als inwoner weet je
immers zelf het beste wat er nodig is! Laat
ons dat weten.

Sebastian Dinjens
Wethouder

‘Over vijf jaar
is Velsen
groener!’

Ondernemend en recht door zee
“Wat ik zo mooi vind aan onze gemeente
is de aard van onze inwoners. Ze zijn
lekker ondernemend, recht door zee
en je weet wat je aan ze hebt. In mijn
korte loopbaan als wethouder maakte
ik al leuke initiatieven mee. Zo heb
ik onlangs een historisch anker in
ontvangst genomen in Zee- en Duinwijk
in IJmuiden. De wijk heeft er zelf voor

gezorgd dat het is neergelegd op een
nieuwe rotonde. De gemeente gaat het
anker verder onderhouden. Ook mooi
vond ik het initiatief in Santpoort-Noord
waarbij de buurt ervoor zorgde dat er een
muziektent op het plein is gekomen. Die
betrokkenheid, daar ben ik trots op.”
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‘Mensen moet je koesteren’
Wethouder Marianne Steijn: “Die kloof tussen politiek en inwoners,
daar ga ik wat aan doen. Benaderbaar zijn, verbindingen leggen en
gaan voor een sociaal en betrokken Velsen.”
Open, eerlijk, nieuwsgierig en
benaderbaar. Met deze houding en
een frisse blik is de kersverse PvdAwethouder aan haar klus begonnen. “Ik
vind zelf dat ik de meest belangrijke
portefeuille heb binnen het college.
Welzijn, zorg, gezondheid, onderwijs,
werk en inkomen, sociaal domein; het gaat
over ons allemaal.”
“Met mijn nieuwsgierige houding
verzamel ik veel informatie en ga ik aan
de slag. Mijn portefeuille kent zoveel
verschillende thema’s, waar ik overal
lijntjes tussen wil maken. Ze hebben
namelijk allemaal raakvlakken. Die wil
ik benutten. Als voorbeeld noem ik een
buurtborrel of buurt-BBQ. Die kunnen
heel goed eenzaamheid bij buurtbewoners
tegengaan en voor nieuwe vriendschappen
zorgen. Dat is het lijntje tussen welzijn en
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zorg. Dat soort verbindingen, daar ben ik
naar opzoek!”
Kloof overbruggen
“Gelukkig heb ik daar vier jaar de tijd
voor. Want ik zie het als mijn taak om
een stempel te drukken op de sociale
betrokkenheid van de Velsenaren.
Inwoners staan nu te ver af van de politiek
en soms ook van elkaar. Mensen zijn het
grootste kapitaal, die moet je koesteren.
Als we in Velsen willen zorgen voor sterke
wijken, dan horen daar sterke mensen bij.
Dat bereiken we alleen door mensen in
hun kracht te zetten of te houden. Door in
ze te investeren en hen kansen te geven.”
“Ook statushouders in onze gemeente
verdienen die kans. Door hen uit te
nodigen voor allerlei activiteiten in de
buurt zoals koken of sporten, zullen zij
veel sneller integreren en inburgeren. ‘En

omdat ik helemaal niet van het hokjesdenken ben, vind ik ook dat je deze leuke
activiteiten breder in kunt zetten. Denk
aan ouderen, jongeren, mensen die
eenzaam zijn. We kunnen veel meer voor
elkaar betekenen dan we vaak denken.”
Ruimte tussen regels
Mijn grootste uitdaging is om de wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
en de participatiewet zodanig uit te voeren
dat ze ook daadwerkelijk bijdragen aan
de bedoeling van de wet. De Wmo zorgt
ervoor dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen wonen en
meedoen in de maatschappij.
De Participatiewet is er om mensen die
niet makkelijk een baan vinden, of mensen
die begeleiding of ondersteuning nodig
hebben voor een zinvolle daginvulling
te helpen. In de praktijk betekent het
dat er zoveel regeltjes en wetten zijn die
daarbij in de weg kunnen staan. Vanuit
de gemeente krijgen onze inwoners nogal

Marianne Steijn
Wethouder

‘Ik ben niet
van het hokjes
denken.’

eens ‘nee dat kan niet’ te horen. Dat kan
echt beter. Er is altijd ruimte te vinden
tussen de regeltjes. Laten we ondanks
regels proberen dingen mogelijk maken.
Alleen zo worden mensen weer zichtbaar.
Laten we als gemeente het lef hebben om
deze mensen mogelijkheden te bieden.
Daar strijd ik voor!”
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‘Trots op wat we doen’
Burgemeester Frank Dales is een verbinder in hart en nieren. “Ik wil
ervoor zorgen dat iedereen in deze gemeente meedoet!”
“Ik omschrijf Velsen altijd als Nederland
in het klein. We hebben hier alles.
Van zware industrie tot nationale
natuurparken en van betaald voetbal tot
een mooie schouwburg. De zeven kernen
die onze gemeente telt hebben allemaal
hun eigen karakter. Dat willen we vooral
zo houden. Maar samen mogen we best
wat trotser zijn op wat hier allemaal
gebeurt. Velsenaren zijn vaak veel te
bescheiden.”
“Ik ben er in ieder geval trots op om
burgemeester van deze prachtige
gemeente te zijn. Het is mijn taak om
ervoor te zorgen dat iedereen meedoet.
Dat we allemaal een rol spelen in deze
gemeenschap. Dat gaat ook steeds beter.
Ik merk dat mensen ervoor open staan.
Dat ze heel goed beseffen dat als je dingen
samen doet het echt een meerwaarde
heeft. Velsen heeft te maken met 70.000
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individuen, maar de kracht zit ‘m juist in
de gemeenschap.”
Saamhorigheid
“Een mooi voorbeeld vind ik het sociaalmedisch centrum De Burg in SantpoortNoord, waar verschillende ondernemers
samenwerken op het gebied van zorg. Wat
de een niet kan bieden, heeft de ander
dan wel in huis. Het versterkt elkaar!
Of kijk naar de saamhorigheid tijdens
de feestweek hier. Dankzij de inzet van
vrijwilligers is het elk jaar weer een
prachtfeest. En ook bij tegenslagen staan
Velsenaren voor elkaar klaar. Denk aan de
crowdfunding-actie om geld in te zamelen
voor een begrafenis van een jong meisje.
Dat ontroert me en maakt me trots.”
“Waar ik me de komende vier jaar ook
hard voor maak, is de veiligheid binnen
onze gemeente. Daar hoort ook de haven

bij. Inwoners moeten zich veilig voelen,
jeugd moet zonder zorgen uit kunnen
gaan. Drugsoverlast en drugsgebruik
hebben mijn volledige aandacht. Daar
wil ik meer politiekracht voor inzetten.
Velsen kent ontzettend veel evenementen,
waarbij veel politie op de been is. Door
die verantwoordelijkheid meer bij de
organisaties zelf neer te leggen, kan onze
politie meer ingezet worden in de strijd
tegen drugs. Dat is hard nodig.”
De wijk in
“Maar niet alleen de grote issues hebben
m’n aandacht. Ook in de wijken draait het
om zorg en veiligheid. Samen met collega
Marianne Steijn en de wijkwethouders
wil ik meer avonden organiseren waarbij
we bewoners vragen naar wat er goed gaat
en wat juist meer aandacht nodig heeft. Ik
wil weten wat we daaraan kunnen doen,
maar ook horen hoe bewoners zelf een
steentje kunnen bijdragen. Niemand kan
dit alleen, we moeten samen zorgen voor
sterke wijken! Op deze manier hoop ik

Frank Dales
Burgemeester

‘We moeten
samen zorgen
voor sterke
wijken.’

op meer betrokkenheid vanuit alle zeven
kernen. Ik weet ook dat we de issues
die er spelen, niet met eenzelfde soort
oplossing moeten aanpakken. Dat vraagt
om maatwerk en niet het ‘one size fitts all’
model.”

die tijd wil ik alle Velsenaren op ludieke
manieren prikkelen om mee te doen. Dit
gaat immers om jou!”

“Werk aan de winkel dus. De mensen zijn
nog niet van mij af hoor. Ik wil hier graag
tot m’n 70e burgemeester blijven. Tot
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